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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.2 din 27.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administraţia de Stat a Drumurilor”
IDNO 1003600023559
Adresa MD 2004, or.Chișinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax 022 212296, 022 223179 
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcan, 022 212296,

e-mail: achizitii@asd.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md 

www.asd.md/achizitii/naționale/curente

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Întreprindere de stat la autogestiune, 
activitatea de gestionare, întreținere, 
reparație, modernizare și exploatare a 
drumurilor

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
lei 

fără TVA 

1 71322500-6

Servicii de proiectare pentru actua-
lizarea detaliilor de execuție pentru 
reparația drumului „R33 Hîncești – 
Lăpușna – M1, km 0,000 – 37,200”.

1
Conform 

caietului de 
sarcini 

3 198 698,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Eligibilitatea ofertantului; Capacita-
tea de exercitare a activității profesio-
nale; Capacitatea economică și finan-
ciară; Capacitatea tehnică; Standarde 
de asigurare a calității

mailto:achizitii@asd.md
http://www.asd.md
mailto:achizitii@asd.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.asd.md
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Execuția lucrărilor 2022

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la 
data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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 ANUNȚ DE INTENȚIE
din 31.01.2022  

 
 

privind “Achiziționarea medicamentelor necesare tratamentului malariei, toxoplasmozei, holerei, serurilor 
și imunoglobulinelor curative în scopul realizării Programului Special “Combaterea maladiilor rare” pentru 

anul 2022” 
 (se indică obiectul achiziției) 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în 
Sănătate

IDNO 1016601000212
Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. 

Chișinău, str. G. Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022-222-445
Adresa de e-mail a autorității contractante office@capcs.md
Pagina web oficială a autorității contractante https://capcs.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Persoana de contact:

Constantin Nedelea

Tel.: 022-222-490

E-mail: medicamente@capcs.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate centrală de achiziție responsabilă 
de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru 

necesitățile sistemului de sănătate

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor
Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)
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1 33600000-
6

Artemetherum + 
Lumefantrinum 20 

mg+120 mg

500 compri-
mate

ATC P01BF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod 
de administrare per os. Unitatea de masura compri-
mat. *Ofertantul va prezenta o declarație prin care se 
garantează livrarea fiecărei tranșe de produse cu ter-
men de valabilitate solicitat - Termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin 
de 60% din cel inițial pentru medicamentele cu o va-
labilitate de 2 ani și mai mult și de 80% din cel inițial 
pentru medicamentele cu o valabilitate de pînă la 2 
ani, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a Participantului.

**Se acceptă medicamente autorizate și neautorizate 
în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofer-
telor). În cazul ofertării medicamentelor neautorizate 
în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofer-
telor) se vor prezenta suplimentar următoarele docu-
m e n t e :                                                                                                                                                                                                                   
- Certificat GMP (tip OMS, FDA SUA sau EMA) – copie, 
în limba română, rusă sau engleză, confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a Participantu-
l u i ;                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea medi-
camentele cu statut de precalificare OMS.  În cazul 
în care niciun medicament (neautorizat în Republica 
Moldova) din cele ofertate nu este precalificat OMS se 
vor prioritiza ofertele în următoarea ordine:

1. ofertele la care s-a prezentat dovada autorizării de 
către cel puțin una din autoritățile de regle-
mentare membre ICH sau de către cel puțin 
una din Autoritățile Regulatorii Stringente (FDA 
SUA, EMA, autoritățile naționale competente 
din cadrul țărilor; membre UE, din Elveția, Cana-
da, Japonia, Australia);

2. ofertele la care s-a prezentat dovada autorizării în 
țara de origine (în care autoritatea națională compe-
tentă din țara de origine nu reprezintă o autoritate 
regulatorie stringentă).  

Termen de livrare: I tranșă – Aprilie 2022.        

2576.00 lei

2 33600000-
6

Artesunatum 60 
mg 360 flacoane

ATC P01BE03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. 
Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. 
*Ofertantul va prezenta o declarație prin care se ga-
rantează livrarea fiecărei tranșe de produse cu termen 
de valabilitate solicitat - Termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) va constitui nu mai pu-
țin de 60% din cel inițial pentru medicamentele cu o 
valabilitate de 2 ani și mai mult și de 80% din cel inițial 
pentru medicamentele cu o valabilitate de pînă la 2 
ani, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a Participantului.

**Se acceptă medicamente autorizate și neautorizate 
în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofer-
telor). În cazul ofertării medicamentelor neautorizate 
în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofer-
telor) se vor prezenta suplimentar următoarele docu-
m e n t e :                                                                                                                                                                                                                   
- Certificat GMP (tip OMS, FDA SUA sau EMA) – copie, 
în limba română, rusă sau engleză, confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a Participantu-
l u i ;                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea medi-
camentele cu statut de precalificare OMS.  În cazul 
în care niciun medicament (neautorizat în Republica 
Moldova) din cele ofertate nu este precalificat OMS se 
vor prioritiza ofertele în următoarea ordine:

1. ofertele la care s-a prezentat dovada autorizării de 
către cel puțin una din autoritățile de regle-
mentare membre ICH sau de către cel puțin 
una din Autoritățile Regulatorii Stringente (FDA 
SUA, EMA, autoritățile naționale competente 
din cadrul țărilor; membre UE, din Elveția, Cana-
da, Japonia, Australia);

2. ofertele la care s-a prezentat dovada autorizării în 
țara de origine (în care autoritatea națională compe-
tentă din țara de origine nu reprezintă o autoritate 
regulatorie stringentă).  

Termen de livrare: I tranșă – Aprilie 2022.        

11900.00 lei
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3 33600000-
6

Chloroquinum 250 
mg

250 compri-
mate

ATC P01BA01. Forma farmaceutica Comprima-
te. Mod de administrare per os. Unitatea de 
masura comprimat. *Ofertantul va prezenta o 
declarație prin care se garantează livrarea fie-
cărei tranșe de produse cu termen de valabili-
tate solicitat - Termenul de valabilitate restant 
(la momentul livrării) va constitui nu mai puțin 
de 60% din cel inițial pentru medicamentele cu 
o valabilitate de 2 ani și mai mult și de 80% din 
cel inițial pentru medicamentele cu o valabili-
tate de pînă la 2 ani, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a Participantului.

**Se acceptă medicamente autorizate și neau-
torizate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor). În cazul ofertării medi-
camentelor neautorizate în Republica Moldo-
va (la momentul deschiderii ofertelor) se vor 
prezenta suplimentar următoarele documente:                                                                                                                                       
                                                                            - Certificat 
GMP (tip OMS, FDA SUA sau EMA) – copie, în 
limba română, rusă sau engleză, confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a Participantu-
l u i ;                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea 
medicamentele cu statut de precalificare OMS.  
În cazul în care niciun medicament (neautori-
zat în Republica Moldova) din cele ofertate nu 
este precalificat OMS se vor prioritiza ofertele 
în următoarea ordine:

1. ofertele la care s-a prezentat dovada autori-
zării de către cel puțin una din autorită-
țile de reglementare membre ICH sau de 
către cel puțin una din Autoritățile Regu-
latorii Stringente (FDA SUA, EMA, autori-
tățile naționale competente din cadrul 
țărilor; membre UE, din Elveția, Canada, 
Japonia, Australia);

2. ofertele la care s-a prezentat dovada auto-
rizării în țara de origine (în care autoritatea 
națională competentă din țara de origine nu 
reprezintă o autoritate regulatorie stringentă).  

Termen de livrare: I tranșă – Aprilie 2022.        

322.00 lei

4 33600000-
6

Dexamethasonum 
4 mg/ml 1 ml 1000 fiole

ATC H02AB02. Forma farmaceutica So-
lutie injectabila. Mod de administrare i/
v+i/m. Unitatea de masura fiola. *Ofer-
tantul va prezenta o declarație prin care 
se garantează livrarea fiecărei tranșe de 
produse cu termen de valabilitate solici-
tat - Termenul de valabilitate restant (la 
momentul livrării) va constitui nu mai 
puțin de 60% din cel inițial pentru medi-
camentele cu o valabilitate de 2 ani și mai 
mult și de 80% din cel inițial pentru me-
dicamentele cu o valabilitate de pînă la 2 
ani, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a Participantului.

**Se acceptă doar medicamente autori-
zate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor).

Termen de livrare: I tranșă – Aprilie 2022.        

1684.52 lei
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5 33600000-
6

Doxycyclinum 100 
mg 100 capsule

ATC J01AA02. Forma farmaceutica Capsu-
le. Mod de administrare per os. Unitatea 
de masura capsula. *Ofertantul va prez-
enta o declarație prin care se garantează 
livrarea fiecărei tranșe de produse cu ter-
men de valabilitate solicitat - Termenul de 
valabilitate restant (la momentul livrării) 
va constitui nu mai puțin de 60% din cel 
inițial pentru medicamentele cu o valabi-
litate de 2 ani și mai mult și de 80% din 
cel inițial pentru medicamentele cu o va-
labilitate de pînă la 2 ani, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a Partici-
pantului.

**Se acceptă doar medicamente autori-
zate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor).

Termen de livrare: I tranșă – Aprilie 2022.        

122.74 lei

6 33600000-
6

Mefloquinum 250 
mg

300 compri-
mate

ATC P01BC01. Forma farmaceutica Com-
primate. Mod de administrare per os. 
Unitatea de masura comprimat. *Ofer-
tantul va prezenta o declarație prin care 
se garantează livrarea fiecărei tranșe de 
produse cu termen de valabilitate solici-
tat - Termenul de valabilitate restant (la 
momentul livrării) va constitui nu mai 
puțin de 60% din cel inițial pentru medi-
camentele cu o valabilitate de 2 ani și mai 
mult și de 80% din cel inițial pentru me-
dicamentele cu o valabilitate de pînă la 2 
ani, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a Participantului.

**Se acceptă medicamente autorizate 
și neautorizate în Republica Moldova 
(la momentul deschiderii ofertelor). În 
cazul ofertării medicamentelor neau-
torizate în Republica Moldova (la mo-
mentul deschiderii ofertelor) se vor 
prezenta suplimentar următoarele docu-
m e n t e :                                                                                                                                                                                                                   
- Certificat GMP (tip OMS, FDA SUA sau 
EMA) – copie, în limba română, rusă 
sau engleză, confirmat prin aplicarea 
semnăturii electronice a Participantu-
l u i ;                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Dovada precalificării OMS. Prioritate vor 
avea medicamentele cu statut de preca-
lificare OMS.  În cazul în care niciun me-
dicament (neautorizat în Republica Mol-
dova) din cele ofertate nu este precalificat 
OMS se vor prioritiza ofertele în următoa-
rea ordine:

1. ofertele la care s-a prezentat dovada 
autorizării de către cel puțin una din 
autoritățile de reglementare mem-
bre ICH sau de către cel puțin una 
din Autoritățile Regulatorii Stringen-
te (FDA SUA, EMA, autoritățile națio-
nale competente din cadrul țărilor; 
membre UE, din Elveția, Canada, Ja-
ponia, Australia);

2. ofertele la care s-a prezentat dovada 
autorizării în țara de origine (în care auto-
ritatea națională competentă din țara de 
origine nu reprezintă o autoritate regula-
torie stringentă).  

Termen de livrare: I tranșă – Aprilie 2022.        

6036.12 lei
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7 33600000-
6

Natrii chloridum + 
Kalii chloridum + 

Natrii hydrocarbo-
nas (analog Trisol) 5 
mg/1 mg/4 mg/ml 

400 ml

1000 flacoane

ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solu-
tie perfuzabila. Mod de administrare i/v. 
Unitatea de masura flacon. *Ofertantul va 
prezenta o declarație prin care se garan-
tează livrarea fiecărei tranșe de produse 
cu termen de valabilitate solicitat - Terme-
nul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui nu mai puțin de 60% 
din cel inițial pentru medicamentele cu o 
valabilitate de 2 ani și mai mult și de 80% 
din cel inițial pentru medicamentele cu 
o valabilitate de pînă la 2 ani, confirma-
tă prin aplicarea semnăturii electronice a 
Participantului.

**Se acceptă medicamente autorizate 
și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). În cazul 
ofertării medicamentelor neautorizate în 
Republica Moldova (la momentul deschi-
derii ofertelor) se vor prezenta suplimen-
tar următoarele documente:   

- - Dovada autorizării medicamentului 
ofertat: - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines 
Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară 
din Spațiul Economic European (SEE) 
sau - în cel puțin una dintre următoarele 
țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Aus-
tralia sau - în țara de origine. În calitate 
de dovadă se va prezenta Certificatul 
Produsului Farmaceutic conform reco-
mandărilor OMS (Certificate of Pharma-
ceutical Product - CPP) (valabil la data 
deschiderii ofertelor) sau Certificatul de 
înregistrare al medicamentului din țara 
de origine (se acceptă prezentarea ex-
trasului de pe site-ul oficial al autorității 
naționale competente) sau Extrasul de 
pe site-ul oficial al autorității sigure de 
reglementare în domeniul medicamen-
tului - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului. Denumirea 
și specificațiile tehnice ale medicamen-
tului ofertat și denumirea producătoru-
lui/deținătorului certificatului de înre-
gistrare și originea acestuia trebuie să 
fie identice atît în Propunerea tehnică 
și Propunerea financiară, cît și în docu-
mentele prezentate. Cerința dată nu se 
referă la medicamentele fabricate pe 
teritoriul Republicii Moldova (acestea 
pot fi ofertate doar în cazul în care sunt 
autorizate în Republica Moldova, la mo-
mentul deschiderii ofertelor). 

- - Certificat GMP în limba română, rusă 
sau engleză, valabil la data deschide-
rii ofertelor, confirmat prin aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului. 
Denumirea producătorului și originea 
acestuia trebuie să fie identice cu cele 
indicate în Propunerea tehnică și Pro-
punerea financiară. 

- Termen de livrare: I tranșă – Aprilie 2022
.                                                                                                                                                                                                  

11638.00 lei
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8 33600000-
6

Natrii chloridum/
Sodium chloridum 

0.9% 500 ml
4000 flacoane

ATC B05CB01. Forma farmaceutica 
Solutie perfuzabila. Mod de admi-
nistrare i/v. Unitatea de masura 
flacon. *Ofertantul va prezenta o 
declarație prin care se garantează 
livrarea fiecărei tranșe de produse 
cu termen de valabilitate solicitat 
- Termenul de valabilitate restant 
(la momentul livrării) va constitui 
nu mai puțin de 60% din cel inițial 
pentru medicamentele cu o vala-
bilitate de 2 ani și mai mult și de 
80% din cel inițial pentru medica-
mentele cu o valabilitate de pînă 
la 2 ani, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a Partici-
pantului.

**Se acceptă doar medicamente 
autorizate în Republica Moldova 
(la momentul deschiderii oferte-
lor).

Termen de livrare: I tranșă – Aprilie 
2022.        

42923.52 lei

9 33600000-
6

Natrii chlori-
dum+Kalii chlori-

dum+Natrii acetas 
(analog Acesol) 5 

mg+1mg+2 mg/ml 
400 ml

400 flacon

ATC B05BB01. Forma farmaceutica 
Solutie perfuzabila. Mod de admi-
nistrare i/v. Unitatea de masura 
flacon. *Ofertantul va prezenta o 
declarație prin care se garantează 
livrarea fiecărei tranșe de produse 
cu termen de valabilitate solicitat 
- Termenul de valabilitate restant 
(la momentul livrării) va constitui 
nu mai puțin de 60% din cel inițial 
pentru medicamentele cu o vala-
bilitate de 2 ani și mai mult și de 
80% din cel inițial pentru medica-
mentele cu o valabilitate de pînă 
la 2 ani, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a Partici-
pantului.

**Se acceptă doar medicamente 
autorizate în Republica Moldova 
(la momentul deschiderii oferte-
lor).

Termen de livrare: I tranșă – Aprilie 
2022.        

4655.20 lei
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10 33600000-
6

Primaquinum phos-
phatum 15 mg

280 compri-
mate

ATC P01BA03. Forma farmaceutica Comprima-
te. Mod de administrare per os. Unitatea de 
masura comprimat. *Ofertantul va prezenta o 
declarație prin care se garantează livrarea fie-
cărei tranșe de produse cu termen de valabili-
tate solicitat - Termenul de valabilitate restant 
(la momentul livrării) va constitui nu mai puțin 
de 60% din cel inițial pentru medicamentele cu 
o valabilitate de 2 ani și mai mult și de 80% din 
cel inițial pentru medicamentele cu o valabili-
tate de pînă la 2 ani, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a Participantului.

**Se acceptă medicamente autorizate și neau-
torizate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor). În cazul ofertării medi-
camentelor neautorizate în Republica Moldo-
va (la momentul deschiderii ofertelor) se vor 
prezenta suplimentar următoarele documente:                                                                                                                                       
                                                                            - Certificat 
GMP (tip OMS, FDA SUA sau EMA) – copie, în 
limba română, rusă sau engleză, confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a Participantu-
l u i ;                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea 
medicamentele cu statut de precalificare OMS.  
În cazul în care niciun medicament (neautori-
zat în Republica Moldova) din cele ofertate nu 
este precalificat OMS se vor prioritiza ofertele 
în următoarea ordine:

1. ofertele la care s-a prezentat dovada autori-
zării de către cel puțin una din autoritățile de 
reglementare membre ICH sau de către cel pu-
țin una din Autoritățile Regulatorii Stringente 
(FDA SUA, EMA, autoritățile naționale compe-
tente din cadrul țărilor; membre UE, din Elveția, 
Canada, Japonia, Australia);

2. ofertele la care s-a prezentat dovada auto-
rizării în țara de origine (în care autoritatea 
națională competentă din țara de origine nu 
reprezintă o autoritate regulatorie stringentă).  

Termen de livrare: I tranșă – Aprilie 2022.        

1288.00 lei

11 33600000-
6

Pyrimethaminum 
25 mg

1000 compri-
mate

ATC P01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod 
de administrare per os. Unitatea de masura compri-
mat. *Ofertantul va prezenta o declarație prin care se 
garantează livrarea fiecărei tranșe de produse cu ter-
men de valabilitate solicitat - Termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin 
de 60% din cel inițial pentru medicamentele cu o va-
labilitate de 2 ani și mai mult și de 80% din cel inițial 
pentru medicamentele cu o valabilitate de pînă la 2 
ani, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a Participantului.

**Se acceptă medicamente autorizate și neautorizate 
în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofer-
telor). În cazul ofertării medicamentelor neautorizate 
în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofer-
telor) se vor prezenta suplimentar următoarele docu-
m e n t e :                                                                                                                                                                                                                   
- Certificat GMP (tip OMS, FDA SUA sau EMA) – copie, 
în limba română, rusă sau engleză, confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a Participantu-
l u i ;                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Dovada precalificării OMS. Prioritate vor avea medi-
camentele cu statut de precalificare OMS.  În cazul 
în care niciun medicament (neautorizat în Republica 
Moldova) din cele ofertate nu este precalificat OMS se 
vor prioritiza ofertele în următoarea ordine:

1. ofertele la care s-a prezentat dovada autorizării de 
către cel puțin una din autoritățile de reglementare 
membre ICH sau de către cel puțin una din Autorită-
țile Regulatorii Stringente (FDA SUA, EMA, autoritățile 
naționale competente din cadrul țărilor; membre UE, 
din Elveția, Canada, Japonia, Australia);

2. ofertele la care s-a prezentat dovada autorizării în 
țara de origine (în care autoritatea națională compe-
tentă din țara de origine nu reprezintă o autoritate 
regulatorie stringentă).  

Termen de livrare: I tranșă – Aprilie 2022.        

3956.00 lei
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12 33600000-
6

Serum antibotuli-
nicum Tip A 10000 

UI/doza
130 fiole

ATC J06AA04. Forma farmaceutica Solutie 
injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. 
Unitatea de masura fiola. *Ofertantul va 
prezenta o declarație prin care se garan-
tează livrarea fiecărei tranșe de produse 
cu termen de valabilitate solicitat - Terme-
nul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui nu mai puțin de 60% 
din cel inițial pentru medicamentele cu o 
valabilitate de 2 ani și mai mult și de 80% 
din cel inițial pentru medicamentele cu 
o valabilitate de pînă la 2 ani, confirma-
tă prin aplicarea semnăturii electronice a 
Participantului.

**Se acceptă medicamente autorizate 
și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). În cazul 
ofertării medicamentelor neautorizate în 
Republica Moldova (la momentul deschi-
derii ofertelor) se vor prezenta suplimen-
tar următoarele documente:   

- - Dovada autorizării medicamentului 
ofertat: - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines 
Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară 
din Spațiul Economic European (SEE) 
sau - în cel puțin una dintre următoarele 
țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Aus-
tralia sau - în țara de origine. În calitate 
de dovadă se va prezenta Certificatul 
Produsului Farmaceutic conform reco-
mandărilor OMS (Certificate of Pharma-
ceutical Product - CPP) (valabil la data 
deschiderii ofertelor) sau Certificatul de 
înregistrare al medicamentului din țara 
de origine (se acceptă prezentarea ex-
trasului de pe site-ul oficial al autorității 
naționale competente) sau Extrasul de 
pe site-ul oficial al autorității sigure de 
reglementare în domeniul medicamen-
tului - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului. Denumirea 
și specificațiile tehnice ale medicamen-
tului ofertat și denumirea producătoru-
lui/deținătorului certificatului de înre-
gistrare și originea acestuia trebuie să 
fie identice atît în Propunerea tehnică 
și Propunerea financiară, cît și în docu-
mentele prezentate. Cerința dată nu se 
referă la medicamentele fabricate pe 
teritoriul Republicii Moldova (acestea 
pot fi ofertate doar în cazul în care sunt 
autorizate în Republica Moldova, la mo-
mentul deschiderii ofertelor). 

Termen de livrare: I tranșă – Septembrie 20
22.                                                                                                                                                                                                  

4800.74 lei
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13 33600000-
6

Serum antibotulini-
cum Tip B 5000 UI/

doza
130 fiole

ATC J06AA04. Forma farmaceutica Solutie 
injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. 
Unitatea de masura fiola. *Ofertantul va 
prezenta o declarație prin care se garan-
tează livrarea fiecărei tranșe de produse 
cu termen de valabilitate solicitat - Terme-
nul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui nu mai puțin de 60% 
din cel inițial pentru medicamentele cu o 
valabilitate de 2 ani și mai mult și de 80% 
din cel inițial pentru medicamentele cu 
o valabilitate de pînă la 2 ani, confirma-
tă prin aplicarea semnăturii electronice a 
Participantului.

**Se acceptă medicamente autorizate 
și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). În cazul 
ofertării medicamentelor neautorizate în 
Republica Moldova (la momentul deschi-
derii ofertelor) se vor prezenta suplimen-
tar următoarele documente:   

- - Dovada autorizării medicamentului 
ofertat: - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines 
Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară 
din Spațiul Economic European (SEE) 
sau - în cel puțin una dintre următoarele 
țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Aus-
tralia sau - în țara de origine. În calitate 
de dovadă se va prezenta Certificatul 
Produsului Farmaceutic conform reco-
mandărilor OMS (Certificate of Pharma-
ceutical Product - CPP) (valabil la data 
deschiderii ofertelor) sau Certificatul de 
înregistrare al medicamentului din țara 
de origine (se acceptă prezentarea ex-
trasului de pe site-ul oficial al autorității 
naționale competente) sau Extrasul de 
pe site-ul oficial al autorității sigure de 
reglementare în domeniul medicamen-
tului - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului. Denumirea 
și specificațiile tehnice ale medicamen-
tului ofertat și denumirea producătoru-
lui/deținătorului certificatului de înre-
gistrare și originea acestuia trebuie să 
fie identice atît în Propunerea tehnică 
și Propunerea financiară, cît și în docu-
mentele prezentate. Cerința dată nu se 
referă la medicamentele fabricate pe 
teritoriul Republicii Moldova (acestea 
pot fi ofertate doar în cazul în care sunt 
autorizate în Republica Moldova, la mo-
mentul deschiderii ofertelor). 

Termen de livrare: I tranșă – Septembrie 20
22.                                                                                                                                                                                                  

6536.14 lei



15

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

14 33600000-
6

Serum antibotulini-
cum Tip E 10000 UI/

doza
125 fiole

ATC J06AA04. Forma farmaceutica Solutie 
injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. 
Unitatea de masura fiola. *Ofertantul va 
prezenta o declarație prin care se garan-
tează livrarea fiecărei tranșe de produse 
cu termen de valabilitate solicitat - Terme-
nul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui nu mai puțin de 60% 
din cel inițial pentru medicamentele cu o 
valabilitate de 2 ani și mai mult și de 80% 
din cel inițial pentru medicamentele cu 
o valabilitate de pînă la 2 ani, confirma-
tă prin aplicarea semnăturii electronice a 
Participantului.

**Se acceptă medicamente autorizate 
și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). În cazul 
ofertării medicamentelor neautorizate în 
Republica Moldova (la momentul deschi-
derii ofertelor) se vor prezenta suplimen-
tar următoarele documente:   

- - Dovada autorizării medicamentului 
ofertat: - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines 
Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară 
din Spațiul Economic European (SEE) 
sau - în cel puțin una dintre următoarele 
țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Aus-
tralia sau - în țara de origine. În calitate 
de dovadă se va prezenta Certificatul 
Produsului Farmaceutic conform reco-
mandărilor OMS (Certificate of Pharma-
ceutical Product - CPP) (valabil la data 
deschiderii ofertelor) sau Certificatul de 
înregistrare al medicamentului din țara 
de origine (se acceptă prezentarea ex-
trasului de pe site-ul oficial al autorității 
naționale competente) sau Extrasul de 
pe site-ul oficial al autorității sigure de 
reglementare în domeniul medicamen-
tului - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului. Denumirea 
și specificațiile tehnice ale medicamen-
tului ofertat și denumirea producătoru-
lui/deținătorului certificatului de înre-
gistrare și originea acestuia trebuie să 
fie identice atît în Propunerea tehnică 
și Propunerea financiară, cît și în docu-
mentele prezentate. Cerința dată nu se 
referă la medicamentele fabricate pe 
teritoriul Republicii Moldova (acestea 
pot fi ofertate doar în cazul în care sunt 
autorizate în Republica Moldova, la mo-
mentul deschiderii ofertelor). 

Termen de livrare: I tranșă – Septembrie 20
22.                                                                                                                                                                                                  

7722.25 lei
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15 33600000-
6

Serum anticarbuni-
cum (Anthrax anti-

toxin) 10 ml
40 fiole

ATC J06BC. Forma farmaceutica Solutie 
injectabila. Mod de administrare i/m. 
Unitatea de masura fiola. *Ofertantul va 
prezenta o declarație prin care se garan-
tează livrarea fiecărei tranșe de produse 
cu termen de valabilitate solicitat - Terme-
nul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui nu mai puțin de 60% 
din cel inițial pentru medicamentele cu o 
valabilitate de 2 ani și mai mult și de 80% 
din cel inițial pentru medicamentele cu 
o valabilitate de pînă la 2 ani, confirma-
tă prin aplicarea semnăturii electronice a 
Participantului.

**Se acceptă medicamente autorizate 
și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). În cazul 
ofertării medicamentelor neautorizate în 
Republica Moldova (la momentul deschi-
derii ofertelor) se vor prezenta suplimen-
tar următoarele documente:   

- - Dovada autorizării medicamentului 
ofertat: - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines 
Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară 
din Spațiul Economic European (SEE) 
sau - în cel puțin una dintre următoarele 
țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Aus-
tralia sau - în țara de origine. În calitate 
de dovadă se va prezenta Certificatul 
Produsului Farmaceutic conform reco-
mandărilor OMS (Certificate of Pharma-
ceutical Product - CPP) (valabil la data 
deschiderii ofertelor) sau Certificatul de 
înregistrare al medicamentului din țara 
de origine (se acceptă prezentarea ex-
trasului de pe site-ul oficial al autorității 
naționale competente) sau Extrasul de 
pe site-ul oficial al autorității sigure de 
reglementare în domeniul medicamen-
tului - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului. Denumirea 
și specificațiile tehnice ale medicamen-
tului ofertat și denumirea producătoru-
lui/deținătorului certificatului de înre-
gistrare și originea acestuia trebuie să 
fie identice atît în Propunerea tehnică 
și Propunerea financiară, cît și în docu-
mentele prezentate. Cerința dată nu se 
referă la medicamentele fabricate pe 
teritoriul Republicii Moldova (acestea 
pot fi ofertate doar în cazul în care sunt 
autorizate în Republica Moldova, la mo-
mentul deschiderii ofertelor). 

Termen de livrare: I tranșă – Septembrie 20
22.                                                                                                                                                                                                  

10304.00 lei
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16 33600000-
6

Serum antidifteri-
cum 10000 UI/doza 100 fiole

ATC J06AA01. Forma farmaceutica So-
lutie injectabila. Mod de administrare s/
cutan,i/v. Unitatea de masura fiola. *Ofer-
tantul va prezenta o declarație prin care 
se garantează livrarea fiecărei tranșe de 
produse cu termen de valabilitate solici-
tat - Termenul de valabilitate restant (la 
momentul livrării) va constitui nu mai 
puțin de 60% din cel inițial pentru medi-
camentele cu o valabilitate de 2 ani și mai 
mult și de 80% din cel inițial pentru me-
dicamentele cu o valabilitate de pînă la 2 
ani, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a Participantului.

**Se acceptă medicamente autorizate 
și neautorizate în Republica Moldova (la 
momentul deschiderii ofertelor). În cazul 
ofertării medicamentelor neautorizate în 
Republica Moldova (la momentul deschi-
derii ofertelor) se vor prezenta suplimen-
tar următoarele documente:   

- - Dovada autorizării medicamentului 
ofertat: - de către Agenția Europeană a 
Medicamentului (European Medicines 
Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară 
din Spațiul Economic European (SEE) 
sau - în cel puțin una dintre următoarele 
țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Aus-
tralia sau - în țara de origine. În calitate 
de dovadă se va prezenta Certificatul 
Produsului Farmaceutic conform reco-
mandărilor OMS (Certificate of Pharma-
ceutical Product - CPP) (valabil la data 
deschiderii ofertelor) sau Certificatul de 
înregistrare al medicamentului din țara 
de origine (se acceptă prezentarea ex-
trasului de pe site-ul oficial al autorității 
naționale competente) sau Extrasul de 
pe site-ul oficial al autorității sigure de 
reglementare în domeniul medicamen-
tului - documentele prezentate vor fi 
confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului. Denumirea 
și specificațiile tehnice ale medicamen-
tului ofertat și denumirea producătoru-
lui/deținătorului certificatului de înre-
gistrare și originea acestuia trebuie să 
fie identice atît în Propunerea tehnică 
și Propunerea financiară, cît și în docu-
mentele prezentate. Cerința dată nu se 
referă la medicamentele fabricate pe 
teritoriul Republicii Moldova (acestea 
pot fi ofertate doar în cazul în care sunt 
autorizate în Republica Moldova, la mo-
mentul deschiderii ofertelor). 

Termen de livrare: I tranșă – Septembrie 20
22.                                                                                                                                                                                                  

5036.08 lei
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17 33600000-
6

Serum antitetani-
cum (antitetanus) 

3000 UI/doza
500 fiole

ATC J06AA02. Forma farmaceutica Solutie in-
jectabila. Mod de administrare s/cutan,i/v. Uni-
tatea de masura fiola. *Ofertantul va prezenta 
o declarație prin care se garantează livrarea 
fiecărei tranșe de produse cu termen de valabi-
litate solicitat - Termenul de valabilitate restant 
(la momentul livrării) va constitui nu mai puțin 
de 60% din cel inițial pentru medicamentele cu 
o valabilitate de 2 ani și mai mult și de 80% din 
cel inițial pentru medicamentele cu o valabili-
tate de pînă la 2 ani, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a Participantului.

**Se acceptă medicamente autorizate și neau-
torizate în Republica Moldova (la momentul 
deschiderii ofertelor). În cazul ofertării medi-
camentelor neautorizate în Republica Moldo-
va (la momentul deschiderii ofertelor) se vor 
prezenta suplimentar următoarele documente:   

- - Dovada autorizării medicamentului ofertat: 
- de către Agenția Europeană a Medicamen-
tului (European Medicines Agency- EMA) 
sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic 
European (SEE) sau - în cel puțin una dintre 
următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japo-
nia, Australia sau - în țara de origine. În ca-
litate de dovadă se va prezenta Certificatul 
Produsului Farmaceutic conform recoman-
dărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii 
ofertelor) sau Certificatul de înregistrare al 
medicamentului din țara de origine (se ac-
ceptă prezentarea extrasului de pe site-ul 
oficial al autorității naționale competente) 
sau Extrasul de pe site-ul oficial al autorității 
sigure de reglementare în domeniul medi-
camentului - documentele prezentate vor 
fi confirmate prin aplicarea semnăturii elec-
tronice a ofertantului. Denumirea și specifi-
cațiile tehnice ale medicamentului ofertat 
și denumirea producătorului/deținătorului 
certificatului de înregistrare și originea aces-
tuia trebuie să fie identice atît în Propunerea 
tehnică și Propunerea financiară, cît și în do-
cumentele prezentate. Cerința dată nu se re-
feră la medicamentele fabricate pe teritoriul 
Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate 
doar în cazul în care sunt autorizate în Re-
publica Moldova, la momentul deschiderii 
ofertelor). 

Termen de livrare: I tranșă – Septembrie 2022
.                                                                                                                                                                                                  

26187.80 lei

Valoarea totală estimată, fără TVA 147 689.12 lei
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote-
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe 
de angajare protejată

Nu □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

-
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

31.01.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centra-
lă de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

Bunuri TIC

1 30213300-8
Unitate de procesare și 
stocare de tip server de 

capacitate mică
8 buc.

Conform caietului de sarcini

800 000,00

2 30213300-8 Stații de lucru (calcula-
toare) 100 buc. 1 350 000,00

3 30213100-6 Laptopuri 20 buc. 300 000,00
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau 
acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

Nu X

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul 
unor legi sau al unor acte administrative

Nu X

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;
-  capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
-   capacitatea economică și financiară;
-   capacitatea tehnică și/sau profesională;
 -  standarde de asigurare a calităţii;



21

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

aprilie-iunie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu □

Da X

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centra-
lă de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 32570000-9

Consumabile pentru 
stațiile de bază MTS si 
a stațiilor portabile/

mobile TETRA, Baterii 
pentru UPS

- Conform caietului de sar-
cini 1 760 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau 
acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

Nu X
Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul 
unor legi sau al unor acte administrative

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;
-  capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
-   capacitatea economică și financiară;
-   capacitatea tehnică și/sau profesională;
 -  standarde de asigurare a calităţii;
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

aprilie-mai

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu X

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centra-
lă de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 30190000-7

Dispozitiv de verificare 
a autenticității docu-
mentelor de călătorie 

pentru nivelul 1

10 buc. Conform caietului de sar-
cini 1 200 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau 
acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

Nu X
Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul 
unor legi sau al unor acte administrative

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;
-  capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
-   capacitatea economică și financiară;
-   capacitatea tehnică și/sau profesională;
 -  standarde de asigurare a calităţii;
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

mai - iulie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu X 

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centra-
lă de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 30190000-7

Dispozitiv de verificare 
a autenticității docu-
mentelor de călătorie 

pentru nivelul 2

5 buc. Conform caietului de sar-
cini 1 500 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote-
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe 
de angajare protejată

Nu X
Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu X
Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;
-  capacitatea de exercitare a activităţii profesiona-
le;
-   capacitatea economică și financiară;
-   capacitatea tehnică și/sau profesională;
 -  standarde de asigurare a calităţii;
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

mai - iulie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu X 

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centra-
lă de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ servi-

ciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA

Bunuri TIC

1 30190000-7

Dispozitiv magneto-optic 
pentru identificarea și detec-
tarea numerelor modificate 

la agregate ale mijloacelor de 
transport în set cu dispozi-

tivul de magnetografiere cu 
curenți turbionari

3 buc.

Conform caietului de sar-
cini

1 260 000,00

2 30190000-7

Dispozitiv portabil de veri-
ficare a autenticității docu-

mentelor de călătorie pentru 
Nivelul 1

75 buc.
450 000,0
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote-
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe 
de angajare protejată

Nu X

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;

-  capacitatea de exercitare a activităţii profesiona-
le;

-   capacitatea economică și financiară;

-   capacitatea tehnică și/sau profesională;

 -  standarde de asigurare a calităţii;
 
 
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție mai - iulie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu X

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centra-
lă de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 34711200-6 Aparate de zbor fără 
pilot - Conform caietului de sarcini 4 600 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote-
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe 
de angajare protejată

Nu X

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu X

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;

-  capacitatea de exercitare a activităţii profesiona-
le;

-   capacitatea economică și financiară;

-   capacitatea tehnică și/sau profesională;

 -  standarde de asigurare a calităţii;
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

mai - iunie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu □

Da X

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centra-
lă de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 30190000-7

Echipament pentru 
controlul de frontieră 
pentru linia I (dispozi-
tive de citire a docu-

mentelor de călătorie 
cu calculator încorpo-
rat, monitor, prelungi-

tor), 

10 buc. Conform caietului de sar-
cini 1 540 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote-
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe 
de angajare protejată

Nu X

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu X

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;

-  capacitatea de exercitare a activităţii profesiona-
le;

-   capacitatea economică și financiară;

-   capacitatea tehnică și/sau profesională;

 -  standarde de asigurare a calităţii;
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

mai - iulie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu X 

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centra-
lă de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

Bunuri TIC

1 30232000-4 Imprimante multifunc-
ționale, alb-negru 50 buc.

Conform caietului de sar-
cini

450 000,00

2 31440000-2 UPS-uri de 3/6 KVA - 400 000,00

3 30190000-7 UPS 100 buc. 130 000,00

4 30232000-4

Echipament de rețea 
destinat gestionării și 
securizării traficului 

prin rețea (de perfor-
manță medie)

10 buc. 200 000,00

5 30232000-4
Echipament de rețea, 
24 porturi (switch-uri 

”intelegente”)
- 75 000,00

6 30232000-4 Consumabile si com-
ponente - 75 000,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
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Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote-
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe 
de angajare protejată

Nu X

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu X

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;

-  capacitatea de exercitare a activităţii profesiona-
le;

-   capacitatea economică și financiară;

-   capacitatea tehnică și/sau profesională;

 -  standarde de asigurare a calităţii;
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

aprilie-iunie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu X

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ______din ________2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

IDNO 1006601000196
Adresa mun. Chișinău, str. Petricani 19
Numărul de telefon/fax 022-259-648
Adresa de e-mail a autorității contractante politia.frontiera@border.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante www.border.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alexandru Boțan, 022-259-648
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

documentația de atribuire va fi anexată în cadrul 
procedurii în SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centra-
lă de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție publică

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 50323000-5 Servicii de reparație a 
camerelor termo - Conform caietului de sar-

cini
3 000 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau 
acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

Nu X

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul 
unor legi sau al unor acte administrative

Nu X

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție -     eligibilitatea ofertantului;

-  capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;

-   capacitatea economică și financiară;

-   capacitatea tehnică și/sau profesională;

 -  standarde de asigurare a calităţii;
 



37

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

martie -aprilie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu □

Da X

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __1____din__28.01.2022____ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Leova

IDNO 1007601004102

Adresa or. Leova, str. Independenței nr. 5

Numărul de telefon/fax 0263-2-20-48,  fax/0263-2-20-58

Adresa de e-mail ale autorității contractante consiliu@leova.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.leova.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Tatiana Stoiu, 0263-2-20-48, 079236391,

e-mail. tstoiu@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

Conform SIA RSAP (MTender) achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Administrația  Publică Locală de niv II

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fie-

care lot în parte)

1 45200000-9

”Lucrări de  întreți-
nere a drumurilor 
publice locale 76,47 
km, , raionul Leova 
pentru anul 2022”

76,47 km

”Lucrări de  întreținere a dru-
murilor publice locale 76,47 
km, , raionul Leova pentru anul 
2022”

699995,48

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu R

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu R

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

01.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție R
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-----

Notă:Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din__01.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Bălți (Direcția Gos-
podărie Comunală) 

IDNO 1007601003161
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața In-

dependenţei, 1
Numărul de telefon/fax 0231-54663 (DEC); 0231- 54622, 0231-54623 

(SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciulachizitiipublice@gmail.com  dec.

primaria.balti@mail.ru  
Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuș, tel.

(0231)54622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

http://balti.md/transparenta/achizitii-pu-
blice/invitatii-de-participare 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Primăria mun.Bălți 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 71242000-6

Servicii de elaborare a 
documentaţiei de proiect 
și deviz pentru obiectul 
”Construcția drumului 
nou (cu toate prospecțiu-
nile și intersecția cu calea 
ferată) în continuarea 
străzii L.Dovator, cu ie-
șirea spre intersecția str.
Kiev și str.1 Mai”, conform 
necesităților DGC a Pri-
măriei mun.Bălți

1 buc. (servi-
ciu)

Conform caietului de sar-
cini 833 333,33

 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dec.primaria.balti@mail.ru
mailto:dec.primaria.balti@mail.ru
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu R

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA pe lista în-
treagă și îndeplinirea tuturor criterii-
lor de selecție și a cerințelor din caie-
tul de sarcini

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

februarie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu R

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 9  din  02.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale

IDNO 1004600030235

Adresa mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor, 3

Numărul de telefon/fax 022-257-681; 022-257-551;

 022-257-752

Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera_cnas@cnas.gov.md;

Adresa de internet ale autorității contractante sit-ul CNAS www.cnas.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Donici Serghei 022-257-681

serghei.donici@cnas.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul 
liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

achizitiicnas@cnas.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritatea contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Cod CPV Denumirea serviciilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA/lei

1 72000000-5

Lotul 1

Servicii de suport și 
modificare a sistemului 

aplicativ SPAS

servicii

Analiza datelor și identificarea cauze-
lor rezultatelor greșite ale operării al 
software-lui; eliminarea problemelor 
detectate în software aplicative prin 

modificarea componentelor software 
sau elaborarea și aplicarea proce-

durilor automatizate de corectare a 
datelor. Folosirea mediului de elabo-
rare Oracle Developer Suite, RDBMS 

Oracle;

Modificarea funcţionalităţilor ca ur-
mare a modificărilor în legislaţia din 

domeniile respective, adăugarea func-
ţiilor noi, modificarea funcţionalităţi-

lor legate de îmbunătăţirea esenţială a 
funcţionării business-proceselor in-

terne, integrarea  sistemului informa-
țional  cu platforme guvernamentale 
(MConnect, MCloud, MPass, MSign, 
MPay, MNotify, MLog, etc). Folosirea 

mediului de elaborare Oracle Develo-
per Suite RDBMS Oracle

5 000 000,00
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2 72000000-5

Lotul 2

Servicii de suport și 
modificare a sistemului 
aplicativ (FMS) aferent 

sistemului financiar

servicii

Analiza datelor și identificarea 
cauzelor rezultatelor greșite 
ale operării al software-lui; 
eliminarea problemelor de-
tectate în sofware aplicative 
prin modificarea componen-
telor software sau elaborarea 

și aplicarea procedurilor 
automatizate de corectare a 

datelor. Folosirea mediului de 
elaborare 1C RDBMS MS SQL;

Modificarea funcţionalităţilor 
ca urmare a modificărilor în 
legislaţia din domeniile re-

spective, adăugarea funcţiilor 
noi, modificarea funcţionali-
tăţilor legate de îmbunătăţi-
rea esenţială a funcţionării 

business-proceselor interne, 
integrarea  sistemului informa-
țional  cu platforme guverna-
mentale (MConnect, MCloud, 
MPass, MSign, MPay, MNotify, 
MLog, etc).  Folosirea mediului 

de elaborare 1C RDBMS MS 
SQL

833 000,00

 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de 
angajare protejată

□ Nu  □

Prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor acte cu pu-
tere de lege sau al unor acte administrative

□ Nu  □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Eligibilitatea ofertantului - lipsa restanților față de 
bugetul public național.

2. Capacitatea tehnică - Existenţa serviciului “Hot-Line”. 
5/7, 8/24

3. Capacitatea economică și financiară – experiența în 
prestarea serviciilor de complexitate asemănătoare 
minimum 3 ani cu cifra de afaceri a cîte minimum 
5000000,00 lei pentru fiecare an pentru Lotul 1 și a 
cîte minimum 1000000,00 lei pentru fiecare an pen-
tru Lotul 2, demonstrată prin descrierea proiectelor 
și copiile de contracte de experienţa în prestarea 
serviciilor relevante.

4. Capacitatea profesională - Existenţa grupului de pro-
iect calificat asigurat pentru îndeplinirea serviciilor 
solicitate.
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul II anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

□ Licitație electronică, 3 runde.

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

□ Nu  □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Preţul cel mai scăzut 

Notă:Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md


45

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 10  din  02.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor, 3

Numărul de telefon/fax
022-257-681; 022-257-551;

 022-257-752
Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera_cnas@cnas.gov.md;
Adresa de internet ale autorității contractante sit-ul CNAS www.cnas.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Donici Serghei 022-257-681

serghei.donici@cnas.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

achizitiicnas@cnas.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Cod CPV Denumirea servici-
ilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA/lei

1 30141200-1 Calculatoare bunuri

Calculatoare/laptopuri 
cu următoarele caracte-
ristici: Numărul de pro-
cesoare (CPU)-4 și mai 

multe; Memorie Operativ 
-8 GB și mai mult; Spaţiu 
de stocare-512 GB și mai 

mult

2  651 670,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de 
angajare protejată

□ Nu  □

Prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor acte cu pu-
tere de lege sau al unor acte administrative

□ Nu  □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Eligibilitatea ofertantului - lipsa restanților față de 
bugetul public național.

2. Capacitatea tehnică – existenţă a unui servise-centru 
autorizat de producător sau contract cu un asemeni 
centru.

3. Capacitatea economică și financiară – experiența în 
prestarea serviciilor de complexitate asemănătoare 
minimum 3 ani cu cifra de afaceri a cîte minimum 
2000000,00 lei pentru fiecare an demonstrată prin 
descrierea proiectelor și copiile de contracte de ex-
perienţa în prestarea serviciilor relevante.

4. Standarde de asigurare a calităţii – deținerea certifi-
catului ISO 9001: a producătorului de bunuri, asigu-
rarea garanției bunului minimum 36 luni.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

□ Licitație electronică, 3 runde.

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

□ Nu  □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Preţul cel mai scăzut 

Notă:Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din____________ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie ”Nicolae Testemitanu”

IDNO c/f 1007600000794, 
Adresa Chișinău str. Ștefan cel Mare 165,
Numărul de telefon/fax tel.022-205-395
Adresa de e-mail ale autorității contractante   achizitii@usmf.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante http:// www.usmf.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Snejana Balan
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Institutie publică 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1
77310000-6 Servicii de intretinere a 

spatiilor verzi
Servicii de intretinere a 

spatiilor verzi
780000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

□ Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

□ Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție   Cel mai mic pret,corespunderea cerin-
telor de calificare
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

04.04.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

□ Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 11  din  02.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor, 3
Numărul de telefon/fax 022-257-681; 022-257-551;

 022-257-752
Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera_cnas@cnas.gov.md;
Adresa de internet ale autorității contractante sit-ul CNAS www.cnas.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Donici Serghei 022-257-681

serghei.donici@cnas.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

achizitiicnas@cnas.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Cod CPV Denumirea servici-
ilor 

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA/lei
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1 30232110-8 Imprimante bunuri

Tehnology: Laser alb-ne-
gru, Cu chip fără blocare 

sau fără chip; Produc-
tivitatea minimă:Min 

35pag. / min., 60000 pag. 
/ luna; ADF:cu automatic 
document feeder; Tipul-
cartușului: All-in-one (fo-
toreceptorși toner o uni-
tate), fotoreceptor închis; 

Posibilitatea a instala 1 
cartuș cu randament ri-

dicat: Min. 9000 copii (cu 
5 % acoperire); Cartusul 

de baza inclus: Min. 3000 
copii (cu 5 % acoperire); 
Input Tray:Min 250; Con-

nection:USB, Ethernet; In-
terface cable: LAN-cablu, 

USB cable; Sisteme de 
operare acceptate Micro-
soft Windows - Windows 
10, Windows 10 x64, Win-

dows 7, Windows7 x64, 
Windows 8, Windows 8 
x64, Windows 8.1, Win-

dows 8.1 x64

890 830,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de 
angajare protejată

□ Nu  □

Prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor acte cu pu-
tere de lege sau al unor acte administrative

□ Nu  □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție 1. Eligibilitatea ofertantului - lipsa restanților față 
de bugetul public național.

2. Capacitatea tehnică – existenţă a unui servi-
se-centru autorizat de producător sau contract 
cu un asemeni centru.

3. Capacitatea economică și financiară – experien-
ța în prestarea serviciilor de complexitate ase-
mănătoare minimum 3 ani cu cifra de afaceri a 
cîte minimum 900000,00 lei pentru fiecare an 
demonstrată prin descrierea proiectelor și copii-
le de contracte de experienţa în prestarea servi-
ciilor relevante.

4. Standarde de asigurare a calităţii – deținerea cer-
tificatului ISO 9001: a producătorului de bunuri, 
asigurarea garanției bunului minimum 36 luni.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul II-III anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

□ Licitație electronică, 3 runde.

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

□ Nu  □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Preţul cel mai scăzut 

Notă:Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 12  din  02.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor, 3
Numărul de telefon/fax 022-257-681; 022-257-551;

 022-257-752
Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera_cnas@cnas.gov.md;
Adresa de internet ale autorității contractante sit-ul CNAS www.cnas.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Donici Serghei 022-257-681

serghei.donici@cnas.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

achizitiicnas@cnas.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
cu TVA

1 85000000-9
Achiziţionarea Ser-
viciilor de tratament 

balneosanatorial

≈9800

bilete

de tra-
tament 

balneosa-
natorial

Achiziţionarea biletelor 
de tratament  persoanelor 

asigurate și veterani pentru  
trimestrul II-IV anul 2021

 68 989 230,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

□ Nu  □
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Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

□ Nu  □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

1. Eligibilitatea ofertantului - lipsa restanților 
față de bugetul public național.

2. Capacitatea de exercitare a activităţii profe-
sionale – actele ce atestă dreptul de a presta 
serviciul.

3. Capacitatea economică și financiară – experi-
ența în prestarea serviciilor de complexitate 
asemănătoare minimum 3 ani cu cifra de afa-
ceri a cîte minimum 1500000,00 lei pentru fi-
ecare an demonstrată prin raportul financiar 
2021 și copiile de contracte de experienţa în 
prestarea serviciilor relevante.

4. Documente ce atestă capacitatea tehnică și 
profesională – certificate, dări de seamă, ra-
poarte statistice care atestă capacitatea teh-
nică și profesională.

5. Documente privind calculația costului unui 
bilet care ar trebui să corespundă  principii-
lor recomandate de consiliul de administra-
ţie al CNAS prin decizia nr.2/2 din 19.06.2017.

6. Standarde de asigurare a calităţii – Docu-
mente, autorizați, avize, privind calitatea ser-
viciilor prestate.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

        ”cel mai bun raport calitate-preţ”  con-
form factorilor de evaluare

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

□ Nu  □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante

cel mai bun raport calitate-preţ

Criterii de atribuire ”cel mai bun raport 
calitate-preţ” după următorii factori de 
evaluare:

Preţul ofertei   

Factorul natural  

Proceduri de reabilitare 

Eficienţa tratamentului 

Profesionalismul personalului de medici

Profesionalismul  personalului de asistenţi 
medicali  

Maladia de bază  

Condiţii de cazare  

Climatul psihoemoţional 

Randamentul de utilizare a biletelor 

Condiţii de  tratament 

Notă:Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 13  din  02.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor, 3
Numărul de telefon/fax 022-257-681; 022-257-551;

 022-257-752
Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera_cnas@cnas.gov.md;
Adresa de internet ale autorității contractante sit-ul CNAS www.cnas.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Donici Serghei 022-257-681

serghei.donici@cnas.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

achizitiicnas@cnas.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată 
pentru bilete și com-

pensații, 
cu TVA

1 85000000-9

Achiziţionarea ser-
viciilor de tratament 

balneosanatorial 
pentru persoanele 

participante la lichi-
darea consecinţelor 
avariei CAE Cernobîl 
– bilete și compensa-

ții în locul biletelor

≈ 2100/

bilete

de tra-
tament 

balneosa-
natorial

Achiziţionarea serviciilor 
de tratament balneosa-

natorial pentru persoane-
le participante la lichida-
rea consecinţelor avariei 
CAE Cernobîl – bilete și 
compensații în locul bi-

letelor

 15 222 400,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau 
acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

□ Nu  □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul 
unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative □ Nu  □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Negocierea cu instituțiile balneosanatoriale pri-
vind prețul, calitatea și condițiile de tratament întru 
realizarea dreptului pentru persoanele care cad 
sub incidenţa Legii cu privire la protecţia socială 
a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma 
catastrofei de la Cernobîl, nr. 909-XII din 31.01.1992 – 
conform prescripțiilor medicale individuale a fiecărui 
beneficiar

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de 
intenție

Trimestrul I anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate □ Negociere cu instituțiile balneosanatoriale

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile 
guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

□ Nu  □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante Procedura se va desfășura prin negociere fără publi-
carea prealabilă a unui anunţ de participare, întru 

asigurarea realizării dreptului la bilete de tratament 
sanatorial pentru persoanele care cad sub incidenţa 

Legii cu privire la protecţia socială a cetăţenilor care au 
avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, 
nr. 909-XII din 31.01.1992 și conform prevederilor Re-

gulamentului privind modul de asigurare cu bilete gra-
tuite de tratament în instituţiile balneo-sanatoriale și 

de plată a compensaţiei bănești, în schimbul biletelor, 
persoanelor care au avut de suferit de pe urma catas-
trofei de la Cernobîl și colaboratorilor subdiviziunilor 

de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică 
sau au devenit persoane cu dizabilităţi aprobat prin 

Hotărârea Guvernului № 1152 din 13.10.2008, Ordinul 
Ministerului Sănătății nr.502 /2013 despre aprobarea  

Regulamentului cu privire la modul de selectare și 
trimitere a pacienților la tratament balneosanatorial și 
Listei indicațiilor și contraindicațiilor medicale pentru 

tratament în instituțiile balneosantoriale, Ordinului 
Ministerului Sănătății nr.27 /2013 cu privire la aproba-
rea adeverinței pentru primirea biletului de tratament 

formular nr 070/e.

Notă:Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 14  din  02.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale
IDNO 1004600030235
Adresa mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor, 3
Numărul de telefon/fax 022-257-681; 022-257-551;

 022-257-752
Adresa de e-mail ale autorității contractante anticamera_cnas@cnas.gov.md;
Adresa de internet ale autorității contractante sit-ul CNAS www.cnas.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Donici Serghei 022-257-681

serghei.donici@cnas.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

achizitiicnas@cnas.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

1 85000000-9

Achiziționarea servi-
ciilor de organizare a 
odihnei și întremării 
sănătății copiilor  în 
sezonul estival 2022

≈  5000   /

bilete

de trata-
ment 

Achiziționarea serviciilor 
de organizare a odihnei 
și întremării sănătății co-
piilor  în sezonul estival 

2022

9 000 000,00
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

□ Nu  □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

□ Nu  □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

1. Eligibilitatea ofertantului - lipsa restanților 
față de bugetul public național.

2. Capacitatea de exercitare a activităţii profe-
sionale – actele ce atestă dreptul de a presta 
serviciul valabile, concluzia Agenției de su-
praveghere tehnică referitoare la prevenire și 
stîngere a incendiilor, Autorizație de funcțio-
nare, Autorizație sanitar-veterinară de func-
ționare, 

3. Documente ce atestă capacitatea tehnică și 
profesională – 

- Meniul de perspectivă pe 1 schimb, ținând 
cont de normelor fiziologice pentru 1 copil pe 
zi, 

- Starea blocurilor de cazare, blocului alimen-
tar, blocurilor sanitare în corespunderea cu 
norme sanitare și de organizare.

4. Standarde de asigurare a calităţii – Documen-
te, autorizați, avize, privind calitatea servicii-
lor prestate.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I anul 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

”cel mai bun raport calitate-preţ”  conform 
factorilor de evaluare

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

□ Nu  □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

mailto:contestatii@ansc.md
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Alte informații relevante Criterii de atribuire ” cel mai bun raport 
calitate-preţ” după următorii factori de 
evaluare: 

• Preţul ofertei 

• Suprafața terenului aferent deținut pentru 
un 1 copil/ m2

• Tipul blocurilor de cazare și starea tehnică 
a acestora

• Numărul de locuri în odaie 

• Amplasarea și starea tehnică a grupului 
sanitar

• Dotarea taberei

• Organizarea procesului de alimentare

Notă:Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.01/LP din 27.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP ”Oficiul Național al Viei și Vinului” (ONVV)
IDNO 1013620012945
Adresa RM.mun.Chișinău, Str. Sfatul Țării, 59
Numărul de telefon/fax +373 221055060/373 60012327
Adresa de e-mail ale autorității contractante ccebotari@wineofmoldova.com

achizitii_onvv@wineofmoldova.com
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cristina Cebotari +37360012327

ccebotari@wineofmoldova.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

Documentația de atribuire va fi anexată în 
cadrul procedurii SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție Publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrări-

lor

Canti-
tate/ 

Unita-
te de 

măsu-
ră

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 38000000-5

Stații agrometeorolo-
gice, cu senzori,pentru 
amplasare în plantații-
le viticole compatibile 
cu soft-urile din caie-

tul de sarcini

Stații 6 
buc.

Conform caietului de sarcini

28 980 EURO

mailto:ccebotari@wineofmoldova.com
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu X

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu X

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului; - capacita-
tea de exercitare a activităţii profe-
sionale; - capacitatea economică și 
financiară;

 -capacitatea tehnică și/sau profesi-
onală; 

- standarde de asigurare a calităţii;

-Granția bancară

-Garanția de bună execuție

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

 Februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu X

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu 
al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 34300000-0
Anvelope, acumula-
toare, autolubrifianți 

și produse antigel

300 buc. 
Anvelope;

Acumulatoare; 2 000 000

25 000 l Autolubrifianți și produse 
antigel

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu x

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu x

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

 

http://www.achizitii.md
http://www.exdrupo.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu x

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din 02.02.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM”Direcția Reparații  și Construcții Drumuri 
Bălți”

IDNO 10011602002506
Adresa mun.Bălți, str.Decebal 126
Numărul de telefon/fax 023131210
Adresa de e-mail ale autorității contractante achiziții.drcd@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante https://www.drcd.md/ru/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Chiriac Mihaela-  068735121
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

achiziții.drcd@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Întreprindere municipală/Prestarea 
serviciilor de reparatie a drumurilor, 
gestionarea deseurtilor e.t.c.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Unitatea 
de mă-

sură
Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată fără TVA 
(se va indica pentru fiecare 

lot în parte)

Lotul 1

1 44113610-4 Bitum rutier (inclusiv 
servicii transport) Tone 210

Bitum rutier 70x100 
(inclusiv servicii 

transport)

2 350 000 Lei

Valoarea estimativă totală fără TVA 2 350 000 Lei 

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor atelie-
re protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii 
în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte 
administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut
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III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

08.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

din 26.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
IDNO 1003600152592
Adresa MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Numărul de telefon/fax 022 44-11-85, 022-43-82-37
Adresa de e-mail ale autorității contractante achizitii.sf.treime@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante https://spital.sf.treime.md/ 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Nina Lipciu, 

tel: 022-43-42-37, 022-49-20-02
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documen-
tația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată do-
cumentația de atribuire)

https://achizitii.md/ro/ 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o auto-
ritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica 
o altă formă de achiziție comună)

IMSP SCM Sfânta Treime

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o CPV Denumire obiectului lotului

Unitatea 
de mă-

sura
Cantitatea

Valoarea estimate fără 
TVA  

(se va indica pentru fie-
care lot în parte)

1 33140000-3 1. Ac chirurgical 1B-0,9x36 unit 100 650
2 33140000-3 2. Ac chirurgical 3A1-0,6x20 unit 150 1000

3 33140000-3 3. Ac chirurgical 3B1-0,6x20 unit 50 250

4 33140000-3 4. Ac chirurgical 3B1-1,1x36 unit 50 370
5 33140000-3 5. Ac chirurgical 3B1-1,1x50 unit 50 300
6 33140000-3 6. Ac chirurgical 4A1-0,6x30 unit 50 300

7 33140000-3 7. Ac chirurgical 4A1-0,7x25 unit 50 300

8 33140000-3 8. Ac chirurgical 4A1-1,2x35 unit 50 300

9 33140000-3 9. Ac chirurgical 4A1-1,3x40 unit 50 300

10 33140000-3 10. Ac chirurgical 4A1-1,4x75 unit 50 250

11 33140000-3 11. Ac chirurgical 4B1-0,6x20 unit 50 250

mailto:achizitii.sf.treime@gmail.com
https://spital.sf.treime.md/
https://achizitii.md/ro/
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12 33140000-3 12. Ac chirurgical 4B1-1,5x65 unit 50 300

13 33140000-3 13. Ac chirurgical 4B1-1,5x75 unit 50 300

14 33140000-3 14. Ac chirurgical 5A1-1,1x30 unit 50 250

15 33140000-3 15. Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm unit 35 5000

16 33140000-3
16. Anse – electrod de taiere (DS – 22/24, culorile galben 
si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard 
Wolf  (analogicul la 86782435) 

set 20 22667

17 33140000-3
17. Anse – electrod de taiere (DS – 22/24, culorile galben 
si sur inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard 
Wolf  (analogicul la 86782480) 

set 15 90000

18 33140000-3
18. Anse – electrod de taiere (iS – 24, culorile verde si sur 
inchis), compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf, 
(analogicul la 86782201) 

set 15 17000

19 33140000-3

19. Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon 
AMBU) “Adult” AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, 
Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac 
rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de 
silicon №3, №4,  geanta

set 10 2200

20 33140000-3

20. Bandaj de fixare a cateterulor i/v steril, hipoalergic, 
material netesut absorbabil care permite schimbul de 
gaze. Fata din poliuretan pentru vizualizarea venei perife-
rice cu latura 18 cm. garnitura pentru aripile cateterului. 
Hartie milimetrica rola antiseptica (ioniAg+)

unit 7000 6000

21 33140000-3 21. Bandă-hirtie  ECG pentru monitoare, compatibil mo-
nitoarelor existente Nichon Cohen unit 1000 11000

22 33140000-3 22. Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 
mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm unit 300 4000

23 33140000-3 23. Canule pentru clistere mari unit 700 6700

24 33140000-3 24. Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare unit 10 5200

25 33140000-3 25. Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare unit 30 18000

26 33140000-3

26. Cateter “Stent” standard, dublu J ”Pigtail” CH/FR4 
28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și 
împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: 
oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un 
flexibil , 0.032 “, 0.035”, 0.038 “, gradatie la 5 cm U

set 50 13334

27 33140000-3

27. Cateter “Stent” standard, dublu J ”Pigtail” CH/FR5 
28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și 
împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: 
oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un 
flexibil , 0.032 “, 0.035”, 0.038 “, gradatie la 5 cm U

set 50 13334

28 33140000-3

28. Cateter “Stent” standard, dublu J ”Pigtail” CH/FR6 
28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și 
împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: 
oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un 
flexibil , 0.032 “, 0.035”, 0.038 “, gradatie la 5 cm U

set 400 106667

29 33140000-3

29. Cateter “Stent” standard, dublu J ”Pigtail” CH/FR6 28-
30 long life (6 luni), Ureteroscop, 1 set care cuprinde un 
stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir 
ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celă-
lalt - un flexibil , 0.032 “, 0.035”, 0.038 “, gradatie la 5 cm U

set 40 28000

30 33140000-3
30. Cateter cu electrod p/u cardiostimulare electrica in-
tracardiac, transvenos cu balon, compatibil monitoarelor 
existente Nichon Cohen

set 2 925

31 33140000-3 31. Cateter Kumpe access Fr-5 set 10 2777
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32 33140000-3

32. Cateter pentru cateterizarea venei subclavie bilume-
nal, 14-18G (dializa), din poliuretan,  (densitatea nu mai 
puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pi-
rogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor 
metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, 
ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîn-
gele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, 
cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul 
magistral  (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu 
marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 
11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor 
metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie 
din material nitinol).

set 50 20000

33 33140000-3 33. Cateter Petter G24 unit 30 1944

34 33140000-3 34. Cateter Petter G26 unit 30 1944

35 33140000-3 35. Cateter Petter G28 unit 30 1944

36 33140000-3

36. Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR12, alb, 
cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație se-
cretiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator,  
cu capat atraumatic,  termoplastic, cu o supapă de con-
trol Fiinghertip “coadă de rândunică” conector Luer Hub, 
cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR12 
(interior d-2,8 mm,exterior  d - 4,0 mm, lungime min = 50 
cm). Sterile, ambalate.

unit 1500 1800

37 33140000-3

37.Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR20, gal-
ben, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspi-
rație secretiilor traheobronsice si mucuslui din tractul 
respirator, cu capat atraumatic,  termoplastic,cu o supapă 
de control Fiinghertip “coadă de rândunică” conector 
Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune 
CH/FR20 (interior d-5,1 mm,exterior  d - 6,7 mm, lungime 
min = 60 cm). Sterile, ambalate.

unit 2100 3000

38 33140000-3 38. Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 
3Fr/80 unit 20 7500

39 33140000-3 39. Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 
4Fr/80 unit 30 12000

40 33140000-3 40. Cateter p-u tromboembolectomie tip FOGARTY 
5Fr/80 unit 30 12000

41 33140000-3 41. Cateter ureteral tip Nelaton Ch4 unit 200 20000

42 33140000-3 42. Cateter ureteral tip Nelaton Ch5 unit 300 30000

43 33140000-3 43. Cateter ureteral tip Nelaton Ch6 unit 200 20000

44 33140000-3 44. Cathejell (steril) flacon 10ml flac 500 11000

45 33140000-3 45. Cearsaf getabil pentru investigatii latime min =80 cm 
(rulou) rulou 2000 2300

46 33140000-3 46. Cearsaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70 cm, mate-
rial netesut, getabil rulou 15 3800

47 33140000-3 47. Cistostomă troacară (14CH) set set 100 38334

48 33140000-3 48. Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm, pentru aparatul 
de sutura IO-60 unit 2000 7000

49 33140000-3 49. Clema hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz unit 3000 14000

50 33140000-3

50. Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nu-
tritie enterala (proteine 6.5-7.5 g/ml, grasimi 4.0-6.0 g/ml, 
carbohidrati 12.0-15.0 g/ml), fl. x 500ml  (tip Nutricomp 
Intensiv 500), alimentație medicală (Certificat igienic in 
conditii de participare)

flac 1500 160000

51 33140000-3

51. Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nu-
tritie enterala cu fibre (p/u diabetici), fl. x 500ml, (tip Nu-
tricomp D Liquid 1.0 kcal/ml, Raportul - proteine : lipide : 
glucide (kcal %) : fibre : 16:32:48:4), alimentație medicală 
(Certificat igienic in conditii de participare)

flac 1000 72000

52 33140000-3 52. Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, 
compatibile cu monitorul Nichon Kochen set 1500 37000
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53 33140000-3
53. Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endo-
traheal și circuitul de respirație mecanică,15 mm (plug 
dad) x 22 mm (plug mum)

unit 1000 12000

54 33140000-3 54. Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox unit 50 7000

55 33140000-3 55. Cuva reniforma masa plastica unit 130 1000

56 33140000-3 56. Cuva reniforma metalica, inox unit 100 6200

57 33140000-3 57. Dilatator Amplatz cu teacă (28 FR) set 20 16667

58 33140000-3 58. Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infu-
zii,catetere, steril unit 3000 20000

59 33140000-3 59. DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr18, d=6,0 
mm,  d=350 mm, rosu unit 300 15000

60 33140000-3 60. DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr20 , d=6,6 
mm,  d=350 mm, galben unit 200 10000

61 33140000-3 61. DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET Fr22, d=7,3 
mm,  d=350 mm, albastru unit 20 1000

62 33140000-3 62. Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril unit 200 4000

63 33140000-3 63. Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compa-
tibil cu monitoarele din Terapie Intensiva unit 2500 120000

64 33140000-3 64. Film Radiologic DI-HL 35x43 film 1500 390000

65 33140000-3 65. Film radiologic DI-HL 8x10 inc (20x25 cm) film 1200 17280
66 33140000-3 66. Filtre căpăcele pentru traheostome unit 1000 14000

67 33140000-3
67. Filtru bactericid-viral non-conductiv de configuratie 
patrata getabil, cu necesitatea scimbului peste 48 ore 
pentru circuitul de respirație mecanică  

unit 2500 95000

68 33140000-3

68. Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate 
respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare 
ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de pre-
siune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 
hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, vo-
lum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 
99,999%, cu CO2 conector,  conctiune 22mm f/15mm m 
- 22mm m/ 15mm f 

unit 3000 37334

69 33140000-3 69. Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035” 150cm Amplatz Stiff set 100 75000

70 33140000-3

70. Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel 
înalt de siguranță pentru pacient,cu posibilitatea de a 
nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și 
adezivă pentru a atașa de pacient, cu posiblitatea de a 
deplasa tubul fără a scimba fixatorul.

unit 700 8000

71 33140000-3 71. Formalin, 36,5-37,5 % formaldehida litru 100 20000

72 33140000-3 72. Ghid-introductor pentru tub endotraheal unit 60 1700

73 33140000-3
73. Hartie milimetrica rola pentru ECG 210 mm x 140 
mm, 215 foi, tip pliant Z pentru electrocardiograful SE 
1201 (12 canale)

amb 400 19000

74 33140000-3 74. Hartie milimetrica rola pentru ECG 63mm x 30m rulou 20 4500

75 33140000-3 75. Hartie milimetrica rola pentru ECG 80 mm x 20 m x 12 
mm rulou 3000 16500

76 33140000-3 76. Hartie milimetrica rola termosensibila pentru ECG 
MAC 800 110 mm x 140 mm N 140 amb 700 14000

77 33140000-3
77. Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 
210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată. Ambalaj: 150 
foi

amb 150 15000

78 33140000-3 78. Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x140 
tip: pliată. Ambalaj: 215 foi. amb 150 7500

79 33140000-3
79. Huse pentru cusete 192x62x10 cm cu elastic, material 
laminat netesut SPP, impermeabil la lichide si microorga-
nisme din exterior. Densitatea 120-140 g./m.p.

unit 360 35000

80 33140000-3
80. Huse pentru saltele  200x80x10 cm cu elastic, materi-
al laminat netesut SPP, impermeabil la lichide si microor-
ganismedin exterior. Densitatea 115-120 g/m.p.

unit 650 60000

81 33140000-3 81. Impingator orientabil 7FR unit 100 2314
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82 33140000-3 82. Lame bisturiu 10 G unit 2000 1000

83 33140000-3

83. Manjete presionale cu sensor pentru adult pu moni-
toare multifuncționale, cu adaptor pentru conexiunea 
cu monitoarele din Terapie intensiva si anesteziologie 
(mostra)

set 700 50000

84 33140000-3

84. Manometru cu balon presional pentru măsurarea 
presiunii în manjete tubului endotraheal, cu marcaj de 
securitate (roșu/verde) și posibilitate de control a presiu-
nei în manjetă

set 5 18888

85 33140000-3 85. Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 
90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml unit 120 10000

86 33140000-3 86. Masca pentru inhalator (adulti) unit 50 700

87 33140000-3 87. Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu 
fixatoare adult, reutilizabila unit 150 75000

88 33140000-3
88. Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și 
convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), 
getabila, material PVC medical, transparenta

unit 2500 15000

89 33140000-3
89. Mască pentru respirație artificială de unica folosință, 
cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație me-
canică pentru adulți 

unit 355 3700

90 33140000-3 90. Miner pentru lame bisturiu unit 50 1700

91 33140000-3

91. Mușama medicală in rulou, densit max - 650 g / m², 
Rezistența la rupere - 3,8-6,0 kN /m elastice, non-lipicioa-
se, impermeabile, rezistente la dezinfectarea repetată 
a unei soluții de 1% cloramină, la sterilizarea la abur cu 
curățare pre-sterilizare, netedă fără cute, 

metri 300 7715

92 33140000-3 92. Ochelari de protectie unit 200 12000

93 33140000-3

93. Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este între-
gul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul 
cu  o grosime de gel  nu mai putin  ca 0,8  mm si nu mai 
gros 1.4  ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,di-
mensiunile paletă  nu mai putin ca : 135mm x 150 mm 
(lățime x lungime) cm² ,dreptungulară cu o suprafață gel 
și adezivă nu mai putin ca  190  cm².zona de contact nu 
mai putin ca  de 96 cm²,  fara PVC  și fara  latex. dispoziti-
vul Nihon Kohen, cardiolife

set 300 21000

94 33140000-3 94. Pansamente absorbante, sterile, oftalmice, 3 straturi unit 20200 36360

95 33140000-3 95.Pensă pentru extragerea calculilor pentru nefroscop, 
10CH/FR, 38cm, Nitinol set 3 40500

96 33140000-3 96. Perhydrolum 35% kg 1000 16000

97 33140000-3 97. Perie-burete pentru spalarea mainilor сu antiseptic unit 10000 88235

98 33140000-3 98. Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm,  getabil, amba-
lat separat unit 4000 6000

99 33140000-3 99. Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru circuit de 
respirație mecanică adult unit 400 10000

100 33140000-3
100. Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație silico-
nat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea 
la circuitul respirației mecanice și tub de intubare

unit 400 10000

101 33140000-3 101. Pipe orofaringiene tip Guedel si Robertazzi masuri 
4-100 mm, 5 -110 mm unit 2000 7500

102 33140000-3
102. Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de polipropilen 
pentru hernioplastii,monofilament Ø 0,15 mm, porozita-
te 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm

unit 200 10000

103 33140000-3
103. Plasa (proteza sintetica)20x10cm de polipropilen 
pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozita-
te 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm

unit 150 15000

104 33140000-3
104. Plasa (proteza sintetica)30x15cm de polipropilen 
pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozita-
te 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm

unit 70 10000

105 33140000-3 105. Plosca din inox, masuri minime  355х290х50 mm unit 50 18000
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106 33140000-3 106. Plosca masa plastica, masuri minime 470 х 295 х 105 
mm, cu capac unit 100 3000

107 33140000-3

107. Port-ac 16 cm, port-ac drept; suprafețele de lucru au 
crestături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 
6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; 
ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; in-
strumentul este autoclavabil, sau analogicul acestuia

unit 50 3900

108 33140000-3 108. Punga pentru gheata unit 10 289

109 33140000-3

109. Pungi tehnologice pentru decongelarea plasmei, 
Standard, cutie de 1000 (4 cutii de 250 un). Pungile de 
plasmă tip Helmer de unică folosință protejează plasma 
congelată împotriva contaminanților și izolează o pungă 
ruptă.densitate inalta, 34 cm x 17 cm, compatibil cu apa-
ratul Chamber Cover - CT4

unit 1000 4629

110 33140000-3

110. Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 
3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 
directional (cu  codare de culori) - conectoare din poliu-
retran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale  
de singura utilizare

unit 1800 5400

111 33140000-3

111. Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multi-
ple, Cu mecanizm de închidere/deschidere (comutator) 
„Floswitch”  a fluxului pentru fiecare robinet în parte, 
codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de 
infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. 
Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,-
polivinilhlorid. Non latex.  Metoda de sterilizare etilen 
oxid. Lungime - ≥8 cm.  Lățime – ≥7cm.  Grosime - ≥1cm. 
Volum umplere  ≥3,5ml.  . Termen de valabilitate: peste 
5 ani. 

unit 200 26000

112 33140000-3 112. Rigle pentru masurarea PVC unit 10 385

113 33140000-3
113. Saci getabili, material laminat netesut SP, densitatea 
60 g/m.p.  (impermeabil pentru lichide si microorganis-
mele din exterior), dimensiunea 105/70 cu siret 

unit 150 5000

114 33140000-3 114. Saci getabili, material netesut SP densitate 110/115 
g/m.p. Dimensiunea 140/105 cm, cu siret, getabil unit 300 18000

115 33140000-3

115. Saci presionali pentru cateterizarea arteriei, saci cu 
fixator pentru soluție și manometru, manjetă presională 
cu posibilitatea de conectare la cateterul arterial (sistem 
Flush bag)

set 265 24537

116 33140000-3

116. Saltele antidecubit, dimensiuni 200 cm x 90 cm 
(+-5 cm), dinamic cu compresor compact si silentios, 
grosimea min 20 cm, elemente gonflabile celulare, cu 
posibilitatea ciclului de umflare local, prezenta functiei 
fluxului de aer, din materiale hipoalergenice inofensive, 
ușor de spălat și de dezinfectat, durabile. Termen minim 
de garantie 1 an. 

set 40 52000

117 33140000-3 117. Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei 
~ 100-150cm unit 7000 35000

118 33140000-3 118. Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon 5-10 ml ml 1200 3333

119 33140000-3 119. Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon 5-10 ml ml 200 555

120 33140000-3 120. Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-10 ml ml 1200 3333

121 33140000-3 121. Seringa pentru injectomat Medrad Arterion MARK 7, 
Volum 150 ml unit 50 6000

122 33140000-3

122. Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei bra-
hialis 20G (lungimea 5-inc), set ( inclusiv ac pentru punc-
ție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac 
presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil 
cu sistema Combitrans)

set 100 14000

123 33140000-3 123. Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si 
mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control set 150 2550

124 33140000-3 124. Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 ( lun-
gimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans set 100 25000

125 33140000-3
125. Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac 
arterial pressional adult d=4F, rentgenocontrast,PVC free, 
18 G 3-1/4(cateter 4F/8cm, PIFE, ac, ghid metalic)

set 40 6000
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126 33140000-3

126. Set circuit respiratie (p-u aparat de respiratie ar-
tificiala) (sifon inspiratie, sifon expiratie, cu port CO2,  
Y-configuratie cu 8 conectori, masca, tub neted alezaj L 
min=1,80m, cu conectoare, masca, sac)

set 4000 380000

127 33140000-3
127. Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si 
tub de umplere rapid,  Lungimea tub = 150 cm, compati-
bil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK)

set 100 22667

128 33140000-3

128. Set combitrans pentru monitorizare invazivă a pre-
siunii arteriale și presiunii venoase centrale, Transductor 
de o singură folosință pentru măsurarea PVC, PA invazivă 
cu linii 120 -150 cm și robinete( pentru PA -roșu, pentreu 
PVC-albastru) compatibil cu monitor Nichon Cochen

set 20 4000

129 33140000-3

129. Set de administrare solutie pentru pompa de per-
fuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 
ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, 
compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),

set 5000 153846

130 33140000-3
130. Set de punctie pentru drenarea suprapubiana a ve-
zicii Charr.14 (L=43 cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 
cm  silicon) 

set 20 8000

131 33140000-3 131. Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30 FR), inox set 1 7000

132 33140000-3

132. Set drenare activa 500 ml, getabil, material transpa-
rent, min 3 tuburi pentru drenaj d=5,5-11 mm, l=500-700 
mm, cu supapa de reținere si clama, min 5 orificii la capa-
tul distal, dop cu o supapă de aer. 

set 150 8000

133 33140000-3

133. Set pentru cateterizarea venei jugulare, din po-
liuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu 
conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de 
securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea acului 5-7cm. 
Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului 
în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.

set 100 29000

134 33140000-3

134. Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 
16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast 
cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip 
J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 
16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lun-
gimii cateterului. (prezentare mostra) 

set 150 68000

135 33140000-3

135. Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 
16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast 
cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip 
J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 
16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al 
lungimii cateterului. 

set 100 50000

136 33140000-3

136. Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 
16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast 
cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip 
J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 
16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru 
ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu 
marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 7F 
(2,4 mm) (prezentare mostra) 

set 300 138750

137 33140000-3

137. Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 
16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghen-
contrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor 
metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, 
ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, 
cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul 
magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul 
cateterului 6F (2,1 mm) 

set 300 121500

138 33140000-3

138. Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 
8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin 
de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu con-
ductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, 
ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul 
cu sîngele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, 
cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent 
în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al 
lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze ung-
huri.(e de dorit sa fie din material nitinol). Diametrul cateterului 
8F (2,8 mm)  

set 75 56250
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139 33140000-3

139. Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 
16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast 
cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip 
J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 
16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru 
ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu 
marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 7F 
(2,4 mm) 

set 190 100320

140 33140000-3 140. Set pentru insulfarea oxigenului in nas set 15000 22000

141 33140000-3 141. Set pentru Nefrostomie (12-14 FR) set 50 46250

142 33140000-3

142. Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi - 24 
ore,  cu adaptor “piesa în T”, cu port de irigare unidirec-
ţional, cu gradare numerica, cu blocarea butonului de 
aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu mi-
nim 3 guri de aspiratie, traheostomie. Diametru ext/int.: 
14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu 
circuit închis pentru adulţi 1 conector flexibil 15 mm*22 
mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămînii. 

set 300 32000

143 33140000-3

143. Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi 24 
ore, cu adaptor “cot pivot dublu rotativ”, port de irigare 
unidirecţional, cateter cu gradaţie numerică pentru con-
trolul adîncimii avansării, cu blocarea butonului de aspi-
rare, lungimea cateterului 54-56 cm, cu port aditional p/u 
introducerea medicamentelor inhalatorii, capat atrauma-
tic cu minim 3 guri de aspiratie,  endotraheal. Diametru 
ext/int.: 14Fr/4,6mm;, Componenta setului: Sistem de 
aspirare cu circuit închis pentru adulţi, 1 conector flexibil 
15 mm*22 mm, 12 fiole a cîte 15 ml soluţie salină, 1 foaie 
cu benzi adezive-zilele săptămînii

set 300 32000

144 33140000-3

144. Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve 
non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru 
reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colec-
tarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de serin-
ga,punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina 
la 500 ml,system de inchidere/deschidere pentru usoara 
golire a camerei de recoltare,scurgerea vertical a urinei 
din camera min 30 secunde, system de prindere de patul 
pacientului

set 500 21154

145 33140000-3
145. Sistem p/u nutritie enterala , gravitational, 1.Volum: 
1000-1400 ml 2.Tansparent, gradat 3.Cu tub 150 cm 
4.Ambalat individual

set 700 12000

146 33140000-3 146. Sonda (cateter) urinara Foley CH 22 unit 250 2500

147 33140000-3 147. Sonda Blackmor 18 G unit 130 25000

148 33140000-3
148. Sonda gastrica cu palnie СН-16, oranj (pentru lavaj 
gastric tip Moskin) d intern=3,8 mm, d extern =5,3 mm, 
L=70-110 cm)

unit 1200 11111

149 33140000-3 149. Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 
G, l=300  cm unit 100 4629

150 33140000-3 150. Sort din material netesut , laminat SPP, densitatea 60 
g/m.p. L=120 cm unit 200 5000

151 33140000-3 151. Sort din material netesut , laminat SPP, densitatea 60 
g/m.p. L=150 cm unit 300 3600

152 33140000-3

152. Stilet maleabil  pentru intubarea endotraheală Fr 12 
d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce 
permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu 
acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)

unit 200 3600

153 33140000-3

153. Stilet maleabil  pentru intubarea endotraheală Fr 14 
d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare 
ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din alumi-
niu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex)

unit 200 3600

154 33140000-3 154. Stone Basket Nitinol FR3 set 5 7000

155 33140000-3 155. Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0) L=150 cm 
(steril) unit 500 3500

156 33140000-3 156. Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1) L=150 cm 
(steril) unit 300 2400
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157 33140000-3 157. Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP 2/0) L=75 
cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund (steril) unit 1000 5000

158 33140000-3 158. Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=150 cm 
(steril) unit 1000 5700

159 33140000-3 159. Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=75 cm 
ac 30 mm 1/2 cerc, rotund (steril) unit 1000 5000

160 33140000-3 160. Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=150 cm 
(steril) unit 1000 6500

161 33140000-3 161. Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 
3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril) unit 500 2600

162 33140000-3 162. Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1) L=150 cm 
(steril) unit 500 3700

163 33140000-3 163. Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 4M 
(USP 1) steril L= 20 m (steril) amb 300 7200

164 33140000-3 164. Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 5M 
(USP 2) steril L= 20 m amb 100 2400

165 33140000-3
165. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofila-
ment (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 
3/0 cerc, rotund

unit 200 700

166 33140000-3
166. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofila-
ment (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75 cm, ac 35 mm, 
1/2 cerc, rotund

unit 100 300

167 33140000-3
167. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofila-
ment (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 
3/0 cerc, rotund

unit 200 600

168 33140000-3
168. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofila-
ment (polipropilen), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 
cerc, rotund

unit 1000 3334

169 33140000-3 169. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament 
(poliester), 2M (USP 3/0) 20 m amb 100 1500

170 33140000-3 170. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament 
(poliester), 4M (USP 1) 20 m amb 100 1700

171 33140000-3 171. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament 
(poliester), 5M (USP 2) 20 m amb 200 2600

172 33140000-3
172. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament 
(tip polidiaxonan), 1,5M (USP 4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 
1/2 cerc, rotund

unit 200 2000

173 33140000-3
173. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament 
(tip polidiaxonan), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 
cerc, rotund

unit 500 8000

174 33140000-3
174. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament 
(tip polidiaxonan), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 
cerc, rotund

unit 700 9940

175 33140000-3
175. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament 
(acid poliglicolidic), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 
cerc, rotund

unit 400 4000

176 33140000-3
176. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament 
(acid poliglicolidic), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 
cerc, rotund

unit 400 4400

177 33140000-3 180. Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7me-
tric)75cm.13mm ac rotund, forma curburii 3/8 unit 200 800

178 33140000-3 178. Termofor combinat B3 unit 50 2500

179 33140000-3 179. Termometre medicale cu control metrologic (fara 
mercur) unit 1000 31429

180 33140000-3 180. Termometre pentru frigidere testate metrologic, 
maximale (liomita de temperaturi 0- 30 C) unit 20 2037

181 33140000-3 181. Termometru pentru apă testate metrologic, maxi-
male (liomita de temperaturi 0- 50 C) unit 20 2870

182 33140000-3 182. Tonometre medicale cu control metrologic si steto-
fonendoscop set 100 14075

183 33140000-3

183. Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult pentru 
24h. Completaţia setului: 1 trusa de îngrijire dentară 
pregătitoare, 1 pachet cu periuţă de dinţi pentru îngrijire 
orală, 2 pachete cu tampon de aspiraţie pentru îngrijire 
orală, husă protectoare, mecanism de autocurăţare in-
clus, tub aspirator, mîner și buton pornit/oprit.

set 500 4629

184 33140000-3
184. Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount 
d=22 mm cu conector), pentru conectarea la respirație 
mecanică pentru adult

unit 2500 30000

185 33140000-3 185. Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirtie supra-
glotic unit 1000 8696
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186 33140000-3 186. Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirtie supra-
glotic unit 1000 8696

187 33140000-3 187. Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirtie supra-
glotic unit 600 5060

188 33140000-3
188. Tub de intubare oroendotraheală  cu manjeta tip 
Portex armat steril N6,0, din material termoplastic 6,0 cu 
tub-orificiu pentru aspirație

unit 20 900

189 33140000-3
189. Tub de intubare oroendotraheală  cu manjeta tip 
Portex armat steril N7, armat steril din material termo-
plastic  cu orificiu-tub pentru aspirație

unit 20 900

190 33140000-3
190. Tub de intubare oroendotraheală  cu manjeta tip 
Portex armat steril N7,5, armat steril din material termo-
plastic cu orificiu-tub pentru aspirație

unit 30 1400

191 33140000-3
191. Tub de intubare oroendotraheală  cu manjeta tip 
Portex armat steril N8, armat steril din material termo-
plastic cu orificiu-tub pentru aspirație 

unit 30 1400

192 33140000-3
192. Tub de intubare oroendotraheală  cu manjeta tip 
Portex armat steril N8,5,  armat steril din material termo-
plastic cu orificiu-tub pentru aspirație

unit 30 1400

193 33140000-3 193. Tub de intubare orotraheală N6, cu manjeta unit 1000 10000

194 33140000-3 194. Tub de intubare orotraheală N7, cu manjeta unit 1500 12000

195 33140000-3 195. Tub de intubare orotraheală N7,5, cu manjeta unit 1500 12000

196 33140000-3 196. Tub de intubare orotraheală N8 , cu manjeta unit 1500 12000

197 33140000-3 197. Tub de intubare orotraheală N8,5, cu manjeta unit 1500 10500

198 33140000-3
198. Tub gofrat cu conector și port de aspirație pentru 
traheostome, pentru conectarea la respirație mecanică 
pentru adult

unit 600 7560

199 33140000-3 199. Tub pentru evacuarea gazelor unit 100 474

200 33140000-3 200. Tub prelungitor pentru sisteme de infuzie 220,150 unit 200 4000

201 33140000-3 201. Tub p-u caile biliare T-Kehr N10 unit 10 600

202 33140000-3 202. Tub p-u caile biliare T-Kehr N16 unit 10 600

203 33140000-3 203. Tub p-u caile biliare T-Kehr N20 unit 10 600

204 33140000-3 204. Tub p-u drenaj tip “Redon” nr.20, silicon unit 200 8000

205 33140000-3 205. Tub p-u drenaj tip “Redon” nr.22 silicon unit 200 8000

206 33140000-3 206. Tub p-u drenaj tip “Redon” nr.24, silicon unit 200 8000

207 33140000-3 207. Tub p-u drenaj tip “Redon” nr.26, silicon unit 1000 42500

208 33140000-3 208. Tub p-u drenaj tip “Redon” nr.28, silicon unit 1000 42500

209 33140000-3 209. Tub p-u drenaj tip “Redon” nr.30, silicon unit 1000 42500

210 33140000-3 210. Tub traheostomic bilumenal N.6, cu manjetă tip 
portex N6, pentru aplizare percutana unit 2 106

211 33140000-3 211. Tub traheostomic bilumenal N.7, cu manjetă tip 
portex N7, pentru aplizare percutana unit 2 106

212 33140000-3
212. Tub traheostomic bilumenal N8, cu conector stan-
dard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8 mm, pentru 
aplizare percutana

unit 100 5555

213 33140000-3
213. Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu conector stan-
dard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8,5 mm, pentru 
aplizare percutana

unit 160 8533

214 33140000-3
214. Tub traheostomic bilumenal N9, cu conector stan-
dard = 15mm, si manjetă tip portex d= 9 mm, pentru 
aplizare percutana

unit 50 2777

215 33140000-3 215. Tub traheostomic monolumenal cu balon N8 unit 100 4000
216 33140000-3 216. Tub traheostomic monolumenal cu balon N8,5; unit 35 1500
217 33140000-3 217. Tub traheostomic monolumenal cu balon N9 unit 35 1500

218 33140000-3

218. Ulei pentru masaj medical, V 500ml - 1000 ml, medi-
cal, fără conservanți, fără coloranți, fără parfum, nealer-
gic, Densitatea la 20 ° С, g / cm3 nu mai puțin de - 0,850-
0,890, viscozitate cinematică la 40 ° С, mm² / s - 40,0–58,0

ml 15000 6944
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219 33140000-3 219. Urinar pu barbati 1000 ml (plastic) unit 217 3013

TOTAL 4 438 205

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Prețul cel mai scăzut conform cerin-
țelor solicitate

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Ianuarie-februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație elctronică □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 01 din 01 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Finanțelor al Republi-
cii Moldova

IDNO 1006601000037
Adresa Str. Constantin Tănase, 7
Numărul de telefon/fax (022) 26 25 36, 26 25 09
Adresa de e-mail ale autorității contractante cancelaria@mf.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.mf.gov.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Adrian Andrievschi

022 26 25 36

adrian.andrievschi@mf.gov.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul 
liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind 
modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

https://mtender.gov.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 72500000-0

Servicii informatice de 
administrare, menținere 
și asigurare a funcționării 
sistemului informațional 
de gestionare a finanțe-

lor publice

Conform 
caietului de 

sarcini

□ Servicii de mentenanță 
și suport a utilizatorilor SIGFP al MF

□ Servicii de mentenanță 
paginii WEB a Ministerului Finanțe-
lor

□ Serviciile privind admi-
nistrarea serverelor, aplicațiilor și 
bazelor de date a SIGFP al MF

□ Serviciile privind deservi-
rea tehnică a rețelei de calculatoare

□  și a echipamentelor MF

□ Serviciile privind admi-
nistrarea serverelor, rețelelor de cal-
culatoare și echipamentelor trezore-
riilor regionale

19 080 802,26

mailto:cancelaria@mf.gov.md
http://www.mf.gov.md
mailto:adrian.andrievschi@mf.gov.md
https://mtender.gov.md
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II. Condiții de participare:

Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea cerin-
țelor tehnice și de calificare

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de parti-
cipare pentru contractul/contractele la care se referă 
anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare

Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 02 din 01 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Finanțelor al Republi-
cii Moldova

IDNO 1006601000037
Adresa Str. Constantin Tănase, 7
Numărul de telefon/fax (022) 26 25 36, 26 25 09
Adresa de e-mail ale autorității contractante cancelaria@mf.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.mf.gov.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Adrian Andrievschi

022 26 25 36

adrian.andrievschi@mf.gov.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul 
liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind 
modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

https://mtender.gov.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Autoritate centrală de achiziție

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 
serviciilor 

sau lucrări-
lor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 72500000-0

Servicii in-
formatice de 

dezvoltare 
a sistemului 

informațional 
de gestionare 

a finanțelor 
publice

Conform 
caietului de 

sarcini

14 187 658,49

Servicii de dezvoltare a sistemelor informațio-
nale
□ Dezvoltarea Sistemul informațional „Planifi-

carea Bugetului de Stat” ver. 2.0, et. I
□ Dezvoltarea Sistemul informațional „Statis-

tica”
□ Dezvoltarea  Sistemul informațional ,,Planifi-

carea salarială în sectorul bugetar”
□ Dezvoltarea Sistemul informațional ,,Rapor-

tarea financiară a autorităților /instituțiilor 
bugetare”

□ Dezvoltarea Modulul ,,Prognoza lunară pe 
componenta ”Proiecte finanțate din surse 
externe” în cadrul Sistemul informațional 
,,Raportarea financiară a autorităților /institu-

mailto:cancelaria@mf.gov.md
http://www.mf.gov.md
mailto:adrian.andrievschi@mf.gov.md
https://mtender.gov.md
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țiilor bugetare”
□ Dezvoltarea Sistemul informațional „Certifi-

carea auditorilor interni”
□ Dezvoltarea Sistemul informațional „Ca-

binetul electronic al autorității/instituției 
bugetare”

□ Dezvoltarea Sistemul informațional auto-
matizat ,,Control intern managerial și Audit 
intern”.

Servicii de mentenanță adaptivă a subsiste-
melor SIGFP al MF
□ Actualizarea sistemului TREZ2 (Forma FD-

040) 
□ Implementarea mecanismului de decontare 

prin mesaje de plată MT103 а plăților dis-
tribuite din bugetul de stat/bugetele locale 
prin intermediul serviciului МPау

□ Implementarea noilor funcționalități a mo-
dulului „Prima casă” 3, 4 și 5 din cadrul SIA 
„Registrul electronic al cererilor de acordare 
a compensațiilor”, ajustarea la modificarea 
cadrului normativ

□ Implementarea rapoartelor centralizatoare 
pentru instituțiile ierarhic superioare în sis-
temul informațional „Contabilitatea unică 
bugetară”

□ Ajustarea și extinderea funcționalității Trezore-
riei conform modificărilor la cadrul normativ

Servicii de proiectare a documentației tehnice
□ Elaborarea Conceptului Sistemului Informați-

onal Integrat Unic al Finanțelor Publice
□ Ajustarea Conceptului tehnic al Sistemului 

informaţional automatizat „Registrul de stat 
al achiziţiilor publice” (MTender)

□ Ajustarea Regulamentului privind acredita-
rea platformelor electronice de achiziții în 
cadrul Sistemului informațional automatizat 
„Registrul de stat al achizițiilor publice” 
(MTender)

□ Ajustarea Regulamentului privind modul 
de ținere a Registrului de stat al achizițiilor 
publice format de Sistemul informațional 
automatizat „Registrul de stat al achizițiilor 
publice” (MTender)

□ Elaborarea Conceptului Sistemului Informa-
țional conform prevederilor Legii 467/2003 
cu privire la dezvoltarea și implementarea 
platformei de tranzacționare în mod direct a 
valorilor mobiliare de stat către persoanele 
fizice

□ Elaborarea Regulamentului Sistemului In-
formațional cu privire la dezvoltarea și im-
plementarea platformei de tranzacționare în 
mod direct a valorilor mobiliare de stat către 
persoanele fizice

□ Elaborarea sarcinii tehnice pentru sistemul 
informațional „Trezoreria” unificată cu siste-
mului informațional „eDocPlat”

Servicii de consultanță în gestionarea proiectelor IT

Servicii de implementare a SI „Contabilitate Unică 
Bugetară” în cadrul autorităților și instituțiilor publi-
ce bugetare



81

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

Condiții de participare:

Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea cerin-
țelor tehnice și de calificare

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de parti-
cipare pentru contractul/contractele la care se referă 
anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare

Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 03 din 01 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Finanțelor al Republi-
cii Moldova

IDNO 1006601000037
Adresa Str. Constantin Tănase, 7
Numărul de telefon/fax (022) 26 25 36, 26 25 09
Adresa de e-mail ale autorității contractante cancelaria@mf.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.mf.gov.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Adrian Andrievschi

022 26 25 36

adrian.andrievschi@mf.gov.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul 
liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind 
modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

https://mtender.gov.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor, 

serviciilor sau 
lucrărilor

Cantitate/ Unitate de 
măsură Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 30120000-1 Tehnică de 
calcul

Conform specificației 
din Planul de achiziții 

pentru tehnologii infor-
maționale și comunica-
ții. Link: https://mf.gov.

md/ro/ministerul-fi-
nan%C8%9Belor/achi-
zi%C8%9Biile-publice 

Workstation PC

UPC for PC

Notebook (Monitor ex-
tern, docking station)

Sistem pentru video 
conferință 4 508 333,33

 
 
 
 

mailto:cancelaria@mf.gov.md
http://www.mf.gov.md
mailto:adrian.andrievschi@mf.gov.md
https://mtender.gov.md
https://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/achizi%C8%9Biile-publice
https://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/achizi%C8%9Biile-publice
https://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/achizi%C8%9Biile-publice
https://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/achizi%C8%9Biile-publice
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II. Condiții de participare:

Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea cerin-
țelor tehnice și de calificare

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de parti-
cipare pentru contractul/contractele la care se referă 
anunțul de intenție

Trimestrul II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație deschisă
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu

mailto:contestatii@ansc.md


84

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 04 din 01 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Finanțelor al Republi-
cii Moldova

IDNO 1006601000037
Adresa Str. Constantin Tănase, 7
Numărul de telefon/fax (022) 26 25 36, 26 25 09
Adresa de e-mail ale autorității contractante cancelaria@mf.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.mf.gov.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Adrian Andrievschi

022 26 25 36

adrian.andrievschi@mf.gov.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul 
liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind 
modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

https://mtender.gov.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 79632000-3
Servicii de instruire în 
domeniul finanțelor 

publice

Conform 
caietului de 

sarcini

Servicii de instruire în do-
meniul finanțelor publice

797 339,55

Condiții de participare:

Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea cerin-
țelor tehnice și de calificare

mailto:cancelaria@mf.gov.md
http://www.mf.gov.md
mailto:adrian.andrievschi@mf.gov.md
https://mtender.gov.md
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de parti-
cipare pentru contractul/contractele la care se referă 
anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare

Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 05 din 01 februarie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Ministerul Finanțelor al Republi-
cii Moldova

IDNO 1006601000037
Adresa Str. Constantin Tănase, 7
Numărul de telefon/fax (022) 26 25 36, 26 25 09
Adresa de e-mail ale autorității contractante cancelaria@mf.gov.md 
Adresa de internet ale autorității contractante www.mf.gov.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Adrian Andrievschi

022 26 25 36

adrian.andrievschi@mf.gov.md 
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul 
liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind 
modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

https://mtender.gov.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 72318000-7

Servicii de transport de 
date prin rețeaua 

VPN prin ADSL

Conform 
caietului de 

sarcini

□ VPN prin FTTx  10/10 cu Back Up 
Regional

□ VPN prin FTTx  10/10 cu Back Up 
Chisinau

□ VPN prin FTTx  30/30 cu Back Up 
Chisinau/Regional

□ VPN prin FTTx  50/50 cu Back Up 
Chisinau/Regional

Serviciul asigură conectarea și utili-
zarea sistemului pentru 35 Direcții 
teritoriale de finanțe și 4 Trezorerii 
Regionale.

483 000,00

 
 
 

mailto:cancelaria@mf.gov.md
http://www.mf.gov.md
mailto:adrian.andrievschi@mf.gov.md
https://mtender.gov.md
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Condiții de participare:

Contractul de achiziție publică este rezervat 
unor ateliere protejate sau acesta poate fi exe-
cutat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anu-
mite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative

Nu 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Cel mai mic preț și corespunderea cerin-
țelor tehnice și de calificare

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de parti-
cipare pentru contractul/contractele la care se referă 
anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare

Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Nu

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _1_ din 28.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://e-licitatie.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 482180000-
9

Servicii de întreținere, 
reparare și înlăturare a 

defecțiunilor echipamen-
telor de scanare NUCTE-

CH 

1 lot
Conform informației 

expuse în documenta-
ția standard

1278566,6

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 
temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte admi-
nistrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a candi-
datului.
Capacitatea tehnică și profesională a candi-
datului.

https://e-licitatie.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md


90

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __2__ din 28.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://e-licitatie.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 72000000-5 Servicii pază 1 lot
Conform informației 
expuse în documen-

tația standard
961246,9

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a 
candidatului.

Capacitatea tehnică și profesională a 
candidatului.

https://e-licitatie.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _3_ din 28.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://e-licitatie.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 482180000-
9

Servicii mentenanță, 
deservire și repare a echi-

pamentelor mobile de 
scanare de tip Rapiscan

1 lot
Conform informației 

expuse în documenta-
ția standard

14400000,0

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a 
candidatului.

Capacitatea tehnică și profesională a 
candidatului.

 

https://e-licitatie.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr._4_ din 28.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://e-licitatie.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 72000000-5

Servicii informaționale 
de administrare și asigu-
rare a funcționalității SIIV 

și conexe

1 lot
Conform informației 

expuse în documenta-
ția standard

20817833,2

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a 
candidatului.

Capacitatea tehnică și profesională a 
candidatului.

 

https://e-licitatie.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.__5__ din 28.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://e-licitatie.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

nu se aplică

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 50112000-3
Deservire/reparație auto-

mobile 1 lot
Conform informației 

expuse în documentația 
standard

1900000,0

 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau 
acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare 
protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul 
unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a candidatului.
Capacitatea tehnică și profesională a candidatului.

 

https://e-licitatie.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _6_ din 28.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://e-licitatie.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 09200000-1 Produse petroliere 1 lot
Conform informației 

expuse în documentația 
standard

7476783,3

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a 
candidatului.

Capacitatea tehnică și profesională a 
candidatului.

 

https://e-licitatie.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md


100

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _7_din 28.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://e-licitatie.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 35810000-5 Uniformă de serviciu 1  lot
Conform informației 

expuse în documentația 
standard

1666666,6

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a 
candidatului.

Capacitatea tehnică și profesională a 
candidatului.

 

https://e-licitatie.md


101

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _8_din 28.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://e-licitatie.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 35121500-3
Dispozitive de sigiliu va-

mal 1 lot
Conform informației 

expuse în documentația 
standard

4166600,0

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a 
candidatului.

Capacitatea tehnică și profesională a 
candidatului.

 

https://e-licitatie.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul II

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  _9_din 28.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://mtender.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servicii-

lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 72378000-7
Servicii de transport date în 

rețeaua criptată VPN 1 lot
Conform informației 
expuse în documen-

tația standard
1600000,0

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a 
candidatului.

Capacitatea tehnică și profesională a 
candidatului.

 

https://mtender.gov.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _10_din 28.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://e-licitatie.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achizi-
ției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1 72210000-0
Dezvoltarea sistemelor 

informaționale 1 lot
Conform informați-
ei expuse în docu-
mentația standard

3916666,6

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a 
candidatului.

Capacitatea tehnică și profesională a 
candidatului.

https://e-licitatie.md


107

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul III

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _11_ din 28.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://e-licitatie.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 72000000-5
Servicii suport SIIV 

Asycuda 1 lot
Conform informației 
expuse în documen-

tația standard
10123333,3

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a 
candidatului.

Capacitatea tehnică și profesională a 
candidatului.

https://e-licitatie.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _12_din 28.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://e-licitatie.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 09100000-0 Servicii de furnizare a 
gaze naturale -

Conform informației 
expuse în documentația 

standard
1519666,6

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu

https://e-licitatie.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a 
candidatului.

Capacitatea tehnică și profesională a 
candidatului.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  _13_din 28.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://mtender.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servicii-

lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea esti-
mată, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 72378000-7 Servicii de transport date 1 lot
Conform informației 
expuse în documen-

tația standard
1483500,0

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 
temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte admi-
nistrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a candi-
datului.
Capacitatea tehnică și profesională a candi-
datului.

https://mtender.gov.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _14_din 28.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://e-licitatie.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 50000000-0 Servicii de scanare pilot 1 lot
Conform informației 
expuse în documen-

tația standard
8333333,3

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a 
candidatului.

Capacitatea tehnică și profesională a 
candidatului.

https://e-licitatie.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul III-IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _15_ din 28.01.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://e-licitatie.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 482180000-9 Servicii bancare 1 lot
Conform informației 

expuse în documenta-
ția standard

30600000,0

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a 
candidatului.

Capacitatea tehnică și profesională a 
candidatului.

https://e-licitatie.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr._16_din 28.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://e-licitatie.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estima-
tă, 

fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 65310000-9 Servicii de furnizare a 
energiei electrice 45 loturi

Conform informației 
expuse în documentația 

standard
6081000.0

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a 
candidatului.

Capacitatea tehnică și profesională a 
candidatului.

 

https://e-licitatie.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _17_ din 28.01.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO 1006601000185
Adresa mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax 022 574-201
Adresa de e-mail ale autorității contractante vama@customs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.customs.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022 574-156, lilia.ciuntu@customs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://e-licitatie.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fieca-

re lot în parte)

1 65310000-9
Servicii de mentenanță 

a protalelor de depistare 
substanțe radio-active

1 lot
Conform informației 

expuse în documenta-
ția standard

2500000,0

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Capacitatea economică și financiară a 
candidatului.

Capacitatea tehnică și profesională a 
candidatului.

https://e-licitatie.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate nu se aplică

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -----------

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 02.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Curriculum și Eva-
luare

IDNO 1007601001318
Adresa mun.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționa-

le, 1

Numărul de telefon/fax 0 22 237314
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap@ance.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante http://www.ance.edu.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail L.Păscăluță 022 237314
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

ap@ance.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Hotărârea Guvernului R.M.72/2015

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 72267000-4 Denumire lotul 1
Servicii de mentenanţă a sistemului 
informaţional de management a do-
cumentelor scanate și scanarea teste-
lor examenului de bacalaureat

750.000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

   

 Trimestrul 1/2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 02.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Curriculum și Eva-
luare

IDNO 1007601001318
Adresa mun.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționa-

le, 1

Numărul de telefon/fax 0 22 237314
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap@ance.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante http://www.ance.edu.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail L.Păscăluță 022 237314
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

ap@ance.gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Hotărârea Guvernului R.M.72/2015

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bu-
nurilor, serviciilor 

sau lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 50343000-1 Denumire lotul 1 Servicii de mentenanţă a siste-
melor video 851.500

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție Trimestrul 1/2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ______din_________2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante ÎM ”Exdrupo”
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chișinău, str. Varnița 22
Numărul de telefon/fax 022 471165
Adresa de e-mail ale autorității contractante ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante www.exdrupo.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Radion Tetelea
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.achizitii.md

www.exdrupo.md 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Întreprindere municipală, întreținerea 
și reabilitarea infrastructurii căilor de 
comunicație din mun. Chișinău

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 44113100-6
Pavaj și materiale 

pentru pavare

19 000 m2
Pavaj cărămidă vibropresat;

Pavaj tactil vibropresat.
3 200 000

130 000 kg Ciment M400

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu x

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu x

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut cu corespunde-
rea cerințelor solicitate

 
 
 

http://www.achizitii.md
http://www.exdrupo.md
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul I-IV

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu x

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea 

”Servicii de transport aerian în baza biletelor avia 

pentru escortarea persoanelor deținute”

Nr. 5 din 01.02.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Administrația Națională a Penitenciarelor

IDNO 1006601001012

Adresa Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35

Numărul de telefon/fax 022 - 409 -717/ 022 - 409 -787

Adresa de e-mail ale autorității contractante anp@anp.gov.md 

Adresa de internet ale autorității contractante http://anp.gov.md/ 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Ionel Anastasia, 022 - 409 -775

anastasia.ionel@anp.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va pu-
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la docu-
mentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se 
asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de 
atribuire)

http://anp.gov.md/achizitii_publice 

SIA „RSAP”

https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea 

bunurilor
Cantitate/ Unitate 

de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA

 (pentru fiecare lot 
în parte)

1 

60400000-2

Servicii de 
transport 

aerian

Chișinău-Mos-
cova-Chișinău

Tur-retur   60 

Ruta să fie directă, fără escală, efectuată prin aeropor-
tul Domodedovo, procurarea biletelor înainte cu cel 
puțin 5 zile lucrătoare; obligatoriu în prețul biletului la 
retur să fie inclus bagajul; costul biletului fără schim-
bări, conform ofertei propuse și fără taxe suplimenta-
re.

326 400,00

Retur         40 100 600,00

2 Chișinău-Min-
sk-Chișinău

Tur-retur     2 Ruta posibil să fie efectuată cu escală, prin țara terță 
– Romania sau Federația Rusă; obligatoriu în prețul 
biletului la retur să fie inclus bagajul; procurarea bile-
telor înainte cu cel puțin 5 zile lucrătoare; costul bile-
tului fără schimbări, conform ofertei propuse și fără 
taxe suplimentare.

13 568,00

Retur          1 3 604,00

3 Chișinău-Pra-
ga-Chișinău

Tur-retur    2 10 940,00

Retur          1 3 800,00

4 Chișinău-Mi-
lano-Chișinău

Tur-retur    2
7 938,00
3 150,00

Retur        1

mailto:anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
mailto:anastasia.ionel@anp.gov.md
http://anp.gov.md/achizitii_publice
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezer-
vat unor ateliere protejate sau acesta poa-
te fi executat numai în cadrul unor progra-
me de angajare protejată

R Nu 

□  Da 

Prestarea serviciului este rezervată unei 
anumite profesii în temeiul unor acte cu 
putere de lege sau al unor acte adminis-
trative

R Nu 

□  Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicita-
te se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 
din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată co-
respunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor 
erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3  lit. d) din   Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura 
de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării 
informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Cerere de participare
Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Docu-
mentația standard - confirmat prin semnătură elec-
tronică;

Declarație privind valabilitatea ofertei

Completat  în conformitate cu Anexa nr.8  din Docu-
mentația standard, Termenul de valabilitate - 60 zile  
din data limită de depunere a ofertelor - confirmat 
prin semnătură electronică;

Specificații tehnice
Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Docu-
mentația standard - confirmat prin semnătură elec-
tronică;

Specificații de preț
Completat  în conformitate cu Anexa nr.23 din Docu-
mentația standard – confirmat prin semnătură elec-
tronică;

DUAE Completat conform modelului anexat, confirmat prin 
semnătură electronică;

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe 
primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la 
solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplini-
rea tuturor criteriilor de calificare și selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara 
plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează:

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont - copie,  confir-
mată prin semnătură electronică;

Dovada înregistrării juridice
Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / ex-
tras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – co-
pie,  confirmată prin semnătură electronică;  

Certificat de efectuare sistematică a plății impo-
zitelor, contribuțiilor 

Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea cer-
tificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al 
Republicii Moldova - copie,  confirmată prin semnă-
tură electronică;
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Act ce atestă dreptul de a presta servicii copie, confirmată prin semnătură electronică;
Declarație privind confirmarea identității be-
neficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru participarea la ac-
tivităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, 
pentru corupţie, fraudă și/sau spălare de bani.

Completat  în conformitate cu ordinul Ministerului Fi-
nanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie,  confirmată prin 
semnătură electronică;

Garanţia de bună execuţie 5% din suma con-
tractului (în cazul semnării contractului)

Completat în conformitate cu Anexa nr.10 din Docu-
mentația standard - emisă de o bancă comercială, con-
firmat prin semnătură electronică; 

Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă 
pînă la data de 31.12.2022. 

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anun-
țului de participare pentru contractul/
contractele la care se referă anunțul de 
intenție

21.02.2022

Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

R cel mai mic preț și corespunderea specificației 
tehnice solicitate

R licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%

Contractul intră sub incidența Acordului 
privind achizițiile guvernamentale al Or-
ganizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

R Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contes-
tațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
-

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la 
data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa Bd. Ștefan cel Mare 165
Număr de telefon/fax 022-205-221
E-mail 022-205-221
Adresa de internet achiziții@usmf.md
Persoana de contact www.usmf.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1639137096155

Data publicării: 10.12.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21048465/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639137096155
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 2 din 04 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ÎCS ”Lukoil-Moldova” SRL
IDNO 1002600005897
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, Str. Columna 92, tel. 22-08-28; 21-12-25

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 1. Produse petroliere 09100000-0  1 buc 1 172 916,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 10/22AA din 12.01.2022   

          

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția im-
plică o altă formă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de par-
ticipare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. c) şi d) liniuța 3 din Legea 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice procedura de achi-
ziție prin cererea ofertelor de preţuri cu nr. ocds-b3wdp1-
MD-1637736098928, din data publicării 24.11.2021, link: htt-
ps: //mtender. gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-163773 
6098928?tab=contract-notice privind achiziționarea servi-
ciilor de restabilire a funcţionalităţii cartușelor pentru anul 
2022 a fost anulată, deoarece niciunul dintre ofertanţi nu a 
întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de 
atribuire și ofertele depuse de către operatorii economici nu 
au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele 
cuprinse în documentația de atribuire. Din acest motiv, în 
conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, s-a decis inițierea 
procedurii de negociere privind achiziționarea serviciilor de 
restabilire a funcţionalităţii a cartușelor pentru perioada 
01.01.2022 – 31.01.2022, deoarece urmează a fi publicată 
procedura repetată prin cererea ofertelor de preț.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de restabilire a funcţionalităţii cartușelor pentru 
perioada 01.01.2022 – 31.01.2022

Anunțul de participare Nr.: - 202201223
Data transmiterii Invitației de participare: 27.12.2021
Link: -

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637736098928
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637736098928
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637736098928?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637736098928?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637736098928?tab=contract-notice
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Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribui-
re utilizate

-

Nr. oferte primite Total: 2 (două)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 2 (două)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 2 (două)

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 02/22 din 03.01.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului: 

Denumire „Smart Print” SRL
IDNO 1009600024086
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2012, str. Alexandru cel Bun, 49, mun. Chiși-
nău, telefon: 079701882

e-mail: office@smartprint.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. d/r Denumirea bunurilor/

serviciilor
Denumirea opera-
torului economic Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de măsură

Nr. și data 
contractu

lui

Suma,

inclusiv TVA

1

Servicii de restabilire a 
funcţionalităţii cartușelor 
pentru perioada 01.01.2022 – 
31.01.2022

„Smart Print” SRL 50313200-4 - Nr. 23 din 
12.01.2022 72 375,96

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

mailto:office@smartprint.md
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Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4) 

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 11/22AA din 12.01.2022 

               

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)

Localitate mun. Chișinău

IDNO 1002600024700

Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

Număr de telefon/fax 022 504714

E-mail asp@asp.gov.md  

Adresa de internet www.asp.gov.md  

Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md  

Tipul autorității contractante și obiectul principal de 
activitate 

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

La data de 10 decembrie 2021 a fost anunțată pe platforma de 
achiziții SIA RSAP (MTender)  procedura de achiziție publică prin 
Licitație deschisă privind achiziționarea serviciilor de imprimare și 
copiere alb/negru pentru anul 2022. Termenul limită de depunere 
a ofertelor va fi la data de 3 ianuarie 2022, ora 14:00, cu finalizarea 
licitației electronice la data de 4 ianuarie 2022, ora 14:00. Din aces-
te considerente, și întru anticiparea eventualelor riscuri de neasi-
gurare cu servicii de imprimare și copiere alb/negru a autorităţii 
contractante, s-a decis inițierea achiziţiei serviciilor de imprimare 
și copiere alb/negru pentru perioada 01.01.2022-31.01.2022 prin 
procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de 
participare în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

Servicii, 202201215

Obiectul de achiziție Servicii de imprimare și copiere alb/negru pentru perioada 
01.01.2022-31.01.2022

Invitația de participare Data transmiterii Invitației de participare: 27.12.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -

Nr. oferte primite Total: 1 (una)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: -

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: -
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 407/21 din 30.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Denumire Firma de Producție și Comerț ”APROSERVICE-X” 
SRL

IDNO c/f 
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2004, str. Nicolae Costin 4a, mun. Chiși-
nău, tel. 022 210490, 

e-mail: info@xerox.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Operatorul economic de-
semnat câștigător

Cod 
CPV

Cantita

tea/Unitatea 
de măsură

Nr. și data contractu

lui

Prețul total cu 
TVA, lei

Servicii de imprimare 
și copiere alb/negru 
pentru perioada 
01.01.2022-31.01.2022

Firma de Producție și Co-
merț ”APROSERVICE-X” SRL

79
52

10
00

-2

--/-- Nr. 24 din 12.01.2022 81 323,75

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) 
se referă la un proiect și/sau un program fi-
nanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu        

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, 124 (et. 4);

tel/fax: 022 820652, 022 820651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md 
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:info@xerox.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


138

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 13/22AA din 19.01.2022   

          

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714; 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția impli-
că o altă formă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Licență pentru produs program „Microsoft Office 365” 
pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639729539083
Data publicării: 17.12.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1639729539083?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 2 (două)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 2 (două)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 2 (două)

 
 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639729539083
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639729539083?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639729539083?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 13/22 din 06.01.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofer-
tantului: 

Denumire „BTS Pro” SRL
IDNO 1008600061565
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2069, str. Ion Creangă, nr. 6V, mun. Chișinău, 
tel. 022 870140, e-mail: office@bts.md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic
Cod CPV

Cantita
te/ Uni
tate de 
măsură

Nr. și data 
contractului

Suma,
inclusiv 

TVA
1 Licență pentru produs pro-

gram „Microsoft Office 365” 
pentru anul 2022

„BTS Pro” SRL 48517000-5 --/-- Nr. 55 din 
19.01.2022

164 400,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4) 

tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:office@bts.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 14AA din 19.01.2022

          

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714 / 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Produse de îngrijire personală pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637581505140

Data publicării: 22.11.2021
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637581505140?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Licitație electronică

Nr. oferte primite Total: 4 (patru)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 4 (patru)
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 4 (patru)

 
 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637581505140
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637581505140?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637581505140?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 390/21 din 28.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire „Chimexpert” SRL
IDNO c/f 1015611001028
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-3819, str. Nicolaev, s. Congaz, UTA Găgăuzia, 
nr. 38, tel.: 069226420, e-mail: chimexpert@mail.
ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Denumire „Rodital Lux” SRL
IDNO c/f 1002600050071
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2081, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 14/1, 
com. Bubuieci, mun. Chișinău, 

tel.: 022 279030, 

e-mail: grozavu_angela@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

Denumire „Mitra-Grup” SRL
IDNO c/f 1002600041206
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2012, str. Șciusev, nr. 48, of. 1, mun. Chișinău, 
tel.: 069644142, e-mail: ekaterina.mitragrup@
gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Nu     

 

 

mailto:chimexpert@mail.ru
mailto:chimexpert@mail.ru
mailto:grozavu_angela@mail.ru
mailto:ekaterina.mitragrup@gmail.com
mailto:ekaterina.mitragrup@gmail.com
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Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bu-
nurilor/

serviciilor

Denumirea opera-
torului economic Cod CPV

Cantita
te/ Uni

tate de măsură
Nr. și data contrac-

tului
Suma,

inclusiv TVA

 1
Lotul nr. 1

Săpun lichid (500 
ml)

„Chimexpert” SRL

33700000-7

200 buc. Nr. 45 din 
18.01.2022

1 634,40

2
Lotul nr. 2

Săpun de uz cas-
nic

„Rodital Lux” SRL 100 buc. Nr. 51 din 
18.01.2022 423,96

3
Lotul nr. 3
Săpun rufe

„Rodital Lux” SRL 200 buc. Nr. 51 din 
18.01.2022 738,00

4
Lotul nr. 4

Hârtie igienică
„Mitra-Grup” SRL 40 000 rulouri Nr. 56 din 

19.01.2022 650 400,00

5
Lotul nr. 5

Hârtie igienică
„Mitra-Grup” SRL 9 344 buc. Nr. 56 din 

19.01.2022 21 304,32

6

Lotul nr. 6
Prosoape de 

hârtie

(zig-zag)

„Mitra-Grup” SRL 10 000 ambalaje Nr. 56 din 
19.01.2022 121 800,00

7
Lotul nr. 7

Prosoape de 
hârtie

„Mitra-Grup” SRL 20 000 rulouri Nr. 56 din 
19.01.2022 724 800,00

8
Lotul nr. 8

Săpun lichid (5 L.)
„Chimexpert” SRL 1 780 buc. Nr. 45 din 

18.01.2022 45 454,08

 
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4); tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

 
 
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care 
se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de 
achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concuren-
tului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii 
nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 08/22AA din 12.01.2022   

          

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504714

022 212259
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de partici-
pare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prea-
labilă a unui anunț de participare)

La data de 26.10.2021 a fost iniţiată procedura privind achi-
ziţionarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor și edificiilor 
ASP, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sisteme-
lor de semnalizare pază și a incendiilor pentru anul 2022 cu 
publicarea în SIA RSAP (MTender), iar la 02.12.2020 a avut 
loc deschiderea ofertelor, fiind depuse 5 (oferte). Deoare-
ce, la etapa actuală procedura se află în statut de evaluare a 
ofertelor, autoritatea contractantă , în temeiul art. 56 alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, și în 
condiţii de maximă urgenţă și strictă necesitate, a decis de-
mararea procedurii nominalizate pentru perioada 01.01.2022 
– 31.01.2022 prin procedura de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare pentru asigurarea cu 
serviciile de pază tehnică  a oficiilor și edificiilor ASP, inclusiv 
și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente 
de semnalizare pază și a incendiilor. În context, menţionăm 
că procedura nominalizată  este una de importanţă vitală și 
strict necesară pentru asigurarea siguranţei a ASP.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Servicii, 202201216

Obiectul de achiziție Servicii de pază tehnică a oficiilor și edificiilor Agenţiei Servicii 
Publice, inclusiv și servicii de deservire și mentenanţă a siste-
melor existente de semnalizare pază și a incendiilor pentru 
perioada 01.01.2022-31.01.2022

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
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Anunțul de participare Nr.: -
Data transmiterii Invitaţiilor de participare: 24.12.2021
Link: -

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

-

Nr. oferte primite Total: 4 (patru)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: -
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 4 (patru)

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 
403/21 din 29.12.2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului: 

Denumire O.P.P. „Alfin-Protect” S.R.L. 
IDNO c/f 1005602003670
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD- 3100, str. Decebal, nr. 134, mun. Bălţi, tel. 
079888809; 

e-mail: alfin.jurisconsul@gmail.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu     

 

Denumire O.P. „Thor Security Group” S.R.L. 
IDNO c/f 1014600035138
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD- 2068, str. Miron Costin, nr. 19/1A, mun. Chișinău, 
tel. 068301061; 

e-mail: office@tsg.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu     

 

Denumire „Delta Forţa”S.R.L. 
IDNO c/f 10036000429323
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD- 2005, str. Alexandru Hâjdeu, nr. 120, mun. Chiși-
nău, tel. 068714902; 

e-mail: securitate.deltaforta@gmail.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

mailto:alfin.jurisconsul@gmail.com
mailto:office@tsg.md
mailto:securitate.deltaforta@gmail.com
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu     

 

Denumire Î.S. „Servicii Pază a MAI”
IDNO c/f 1010600043506
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD- 2012, str. M. Varlaam, nr. 79, mun. Chișinău, tel. 0 
22256256; 

e-mail: secretariat@serviciipaza.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu     

 

Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunurilor/

serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic Co
d 

CP
V

Cantita

te/ Uni

tate de mă-
sură

Nr. și data con-
tractului

Suma,

inclusiv TVA, lei

1 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenți-
ei Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor 
de semnalizare pază și a 
incendiilor existente.

Or. Bălți (5 obiecte)

O.P.P. 
„Alfin-Protect” 

S.R.L.

79
71

30
00

-5

--/--

Nr. 17

din 12.01.2022

9000,79

2

Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Orhei  (5 obiective)

 

O.P. „Thor 
Security” S.R.L.

79
71

30
00

-5

--/--

Nr. 14 

din 12.01.2022

8960,00

mailto:secretariat@serviciipaza.md
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3 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
si servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor 
de semnalizare pază și a 
incendiilor existente. Mun. 
Chișinău (8 obiecte).

S.R.L. 
„Delta Forţa”

79
71

30
00

-5

--/--
Nr. 15

din 12.01.2022

27630,00

4 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenți-
ei Servicii Publice, precum 

si servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor 

de semnalizare pază și 
a incendiilor existente. 

Mun. Chișinău (7 obiecte).   

--/--

5 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenți-
ei Servicii Publice, precum 

si servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor 

de semnalizare pază și 
a incendiilor existente. 

Mun. Chișinău (5 obiecte).   

--/--

6 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Ialoveni (5 obiecte)

--/--

7 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Vulcănești (4 obiecte)

--/--

8 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Comrat (3 obiecte)

--/--
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9 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente. 

Or. Hâncești (3 obiecte)

Î.S. 
„Servicii Pază a 

MAI”

79
71

30
00

-5

--/--

Nr. 16

din 12.01.2022

203428,74

10 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Anenii Noi (3 obiecte)

--/--

11 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Căușeni (4 obiecte)

--/--

12 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Călărași  (3 obiecte)

--/--

13 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Ungheni   (3 obiecte)

--/--

14 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Criuleni (3 obiecte)

Î.S. 
„Servicii Pază a 

MAI”
--/--
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15 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Nisporeni (2 obiecte)

--/--

16 tehnică a oficiilor/edificiilor 
Agenției Servicii Publice, 
precum și servicii de deser-
vire și mentenanță a siste-
melor de semnalizare pază și 
a incendiilor existente.

Or. Strășeni (4 obiecte)

--/--

17 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Coșnița (3 obiecte)

Î.S. 
„Servicii Pază a 

MAI”
--/--

18 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Fălești (4 obiecte)

--/--

19 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Sângerei (4 obiecte)

--/--

20 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Florești (4 obiecte)

Î.S. 
„Servicii Pază a 

MAI”
--/--
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21 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Soroca (5 obiecte)

--/--

22 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Drochia (4 obiecte)

--/--

23 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Edineți  (6 obiecte)

Î.S. 
„Servicii Pază a 

MAI”
--/--

24 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Râșcani (2 obiecte)

--/--

25 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Briceni (3 obiecte)

--/--

26 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Glodeni (4 obiecte)

Î.S. 
„Servicii Pază a 

MAI”
--/--
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27 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Ocnița (3 obiecte)

--/--

28 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Rezina  (4 obiecte)

--/--

29 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Telenești (4 obiecte)

--/--

30 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Șoldănești (3 obiecte)

Î.S. 
„Servicii Pază a 

MAI”
--/--

31 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Dondușeni (3 obiecte)

--/--

32 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Cimișlia (3 obiecte)

--/--
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33 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Basarabeasca (4 obiecte)

--/--

34 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Ceadâr-Lunga (3 
obiecte) .  

--/--

35 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Taraclia (2 obiecte)

Î.S. 
„Servicii Pază a 

MAI”
--/--

36 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Cahul (4 obiecte)

--/--

37 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Leova (3 obiecte)

--/--

38 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Cantemir (3 obiecte)

--/--
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39 Servicii de pază tehnică a 
oficiilor/edificiilor Agenției 
Servicii Publice, precum 
și servicii de deservire și 
mentenanță a sistemelor de 
semnalizare pază și a incen-
diilor existente.

Or. Ștefan Vodă (4 obiecte)

Î.S. 
„Servicii Pază a 

MAI”
--/--

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) 
se referă la un proiect și/sau un program fi-
nanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 
(et. 4); tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui con-
tract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


153

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________  

                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa Bd. Ștefan cel Mare 165
Număr de telefon/fax 022-205-221
E-mail 022-205-221
Adresa de internet achiziții@usmf.md
Persoana de contact www.usmf.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse petroliere pentru anul 2022
Anunțul de participare Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1639137096155

Data publicării: 10.12.2021
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048465/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639137096155
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 2 din 04 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire ÎCS ”Lukoil-Moldova” SRL

IDNO 1002600005897

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, Str. Columna 92, tel. 22-08-28; 21-12-25

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 1. Produse petroliere 09100000-0  1 buc 1 172 916,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la 
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale 
UE

Nu □        
Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 83/A/21 din 10.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informațio-
nale în Finanțe”

Localitate or. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa str. Constantin Tănase, 7
Număr de telefon 022-26-28-73
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet www.CTIF.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Ina Caba-Bradu, tel.068693838

ina.caba-bradu@ctif.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii de tipărire a formularelor tipizate de declarație vama-
lă în detaliu pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.: MTender ID 

ocds-b3wdp1-MD-1637072127143
Data publicării: 16.11.2021
Link:  

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 3

 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637072127143
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 82/D/21 din 17.12.2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău” 

IDNO 1002600002429

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2012, mun. Chisinau, str. P.Movilă, 35

poligraf.marketing@gmail.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Servicii de tipărire a formularelor 
tipizate de declarații vamale în 

detaliu
09100000-0 410 000 set

Contract nr.02/
LP/22 din 

03.01.2022
430992,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:poligraf.marketing@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 89/A/22 din 19.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informațio-
nale în Finanțe”

Localitate or. Chișinău
IDNO 1005600036924
Adresa str. Constantin Tănase, 7
Număr de telefon 022-26-28-73
Număr de fax 022-24-37-15
E-mail oficial ctif@ctif.gov.md
Adresa de internet www.CTIF.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Ina Caba-Bradu, tel.068693838

ina.caba-bradu@ctif.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Hîrtie prevăzută cu însemne de protecție
Anunțul de participare Nr.:   ocds-b3wdp1-MD-1637065735876

Data publicării: 16.11.2021
Link: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21046894/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 2

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637065735876
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 89/D/21 din 31.12.2021  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire ”Mitra Grup” S.R.L.

IDNO 1002600041206

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2012, mun. Chisinau, str. Șciusev 48-1
https://bumaga.md/  ekaterina.mitragrup@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Hârtie  prevăzută cu însemne de 
protecție verticală/orizontală ne-

personalizată 1+0
30197630-1

3800000
nr.09/

LP/2022 din 
11.01.2022

1212200,00

2 Hârtie  prevăzută cu însemne de 
protecție orizontală nepersonaliza-

tă 1+1
500000 159500,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  4  din  13.01.2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane 
cu dezabilități, com. Cocieri, raionul Dubăsari.

Localitate com. Cocieri, raionul Dubăsari.
IDNO 1007601011401
Adresa Str. Țărmului 2 B
Număr de telefon/fax 024852580, 024842019
E-mail cp.cocieri1@anas.md
Adresa de internet
Persoana de contact Agatiev Tamara
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

locală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare Nr.: 21046041

Data publicării: 28.10.2021
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1635427347518

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 30 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 51 din 26.11. 20 21 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL Baguette
IDNO 1014600037741
Date de contact Tel: 068100302;  068100203

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 1 „Crupe și boabe”

Lotul 11 „Fructe”

Lotul 12 „Legume”

15800000-6 Nr. 286 din 
08.12.2021

139015,00

Denumire SRL Lovis Angro
IDNO 1007600043788
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Tel: 079970029,  079414800

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 2 „Făină și produse făinoa-
se”

Lotul 7 „Pește”

Lotul 10 „Diverse produse ali-
mentare (condimente)”

15800000-6 Nr. 287 din 
08.12.2021

90415,13
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Denumire SRL Agrotiras
IDNO 1002601001715
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Tel: 068355516

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucră-
rilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lotul 3 „Pîine” 15800000-6 Nr. 290 din 
08.12.2021

87576,00

Denumire SRL Discont-T
IDNO 1003601006049
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Tel: 067232556, 079886391

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 4 „Produse lactate”

Lotul 13 „Dulciuri”

Lotul 15 „Ulei de floarea soarelui”

15800000-6 Nr. 288 din 
08.12.2021

313867,20

Denumire SRL Villa Prodotti
IDNO 1016600007719
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Tel: 068611880,  022846333

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 5 „Carne”

Lotul 6 „Mezeluri”

Lotul 8 „Conserve de carne”

15800000-6 Nr. 285 din 
08.12.2021

283770.00

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 11 din 29 decembrie 2021                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria Tohatin

Localitate s. Tohatin, mun. Chişinău

IDNO 1007601007815

Adresa s. Tohatin, str. Ştefan cel Mare 1

Număr de telefon/fax 022 387236, 022 387238

E-mail primaria.tohatin@mail.ru

Adresa de internet tohatin.md

Persoana de contact Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, 022387238

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Art.57 pct.1 al Legii 131/2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru trim. I anul 2022 la gradinița nr. 

223 din com. Tohatin

Anunțul de participare Nr.: Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638791956153
Data publicării: 06.12.21
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638791956153?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:primaria.tohatin@mail.ru
mailto:primaria.tohatin@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638791956153
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Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 5

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 18 din 16 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL “Lovis Angro”
IDNO 1007600043788

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

lovisangro@mail.ru

079970029

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Denumire I.I. “PROZOROVSKI LILIAN”
IDNO 1010605000089

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

prozorovski-lilian@mail.ru

069157487

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

Denumire SRL Lapmol
IDNO 1002600024308

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

d.nastase@lapmol.md

069302233

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 

mailto:lovisangro@mail.ru
mailto:prozorovski-lilian@mail.ru
mailto:d.nastase@lapmol.md
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Denumire AVT LUX COM
IDNO 1014600040053

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

avtluxcom@mail.ru

069130527

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 1 Legume 15800000-6 72/23.12.2021 38650,00

2 Lotul 2 fructe şi citrice 15800000-6 71/23.12.2021 21358,80

3 Lotul 3 crupe derivate 15800000-6 72/23.12.2021 19774,50

4 Lotul 4 lactate 15800000-6 70/23.12.2021 80050,00

5 Lotul 5 carne refregerată, vacumată 15800000-6 71/23.12.2021 86967,00

6 Lotul 6 ouă 15800000-6 72/23.12.2021 10710,00

7 Lotul 7 semințe,miez,fr.uscate 15800000-6 72/23.12.2021 8960,00

8 Lotul 8 Ulei 15800000-6 72/23.12.2021 3127,20

9 Lotul 9 făinoase 15800000-6 72/23.12.2021 4317,60

10 Lotul 10 sucuri 15800000-6 72/23.12.2021 3720,00

11 Lotul 11 patiserie 15800000-6 72/23.12.2021 1404,00

12 Lotul 12 băcănii 15800000-6 72/23.12.2021 2770,00

13 Lotul 13 condimente 15800000-6 72/23.12.2021 848,00

14 Lotul 14 verdețuri 15800000-6 71/23.12.2021 948,31

15 Lotul 15 panificație 15800000-6 Achiziția nu a avut loc

16 Lotul 16 fileu de pește 15800000-6 69/23.12.2021 34488,00

17 Lot 17 murături 15800000-6 72/23.12.2021 1100,00

18 Lotul 18 legume congelate 15800000-6 72/23.12.2021 5310,30

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

mailto:avtluxcom@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048135/lot/11541600/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048135/lot/11541601/
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4/22 din_12 ianuarie 2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1021601000115
Adresa Mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 2
Număr de telefon/fax 022 268 809
E-mail diana.cucereanu@social.gov.md   
Adresa de internet www.social.gov.md 
Persoana de contact Diana Cucereanu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac-
tivitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o au-
toritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de 
achiziție comună)

Autoritate publică centrală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea preala-
bilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        Servicii        Lucrări □

Obiectul de achiziție
Servicii de consultanță pentru administrarea/ gestiona-
rea serviciilor de asistență telefonică gratuită pentru anul 
2022

Anunțul de participare
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638783040912
Data publicării: 06.12.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638783040912?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 1

 

mailto:diana.cucereanu@social.gov.md
http://www.social.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638783040912
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638783040912?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638783040912?tab=contract-notice
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr.15/21 din 28.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire AO „CNFACEM”
IDNO 1009620002370
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

060474277

Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu       

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Serviciul de asistență telefonică 
gratuită pentru copii 75200000-8 1 serviciu 2-LD din 

04.01.2022 896260,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se re-
feră la un proiect și/sau un program finanțat din 
fonduri ale UE

Nu         

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu         
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  1 din 12.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Directia Generala Educatie Telenesti
Localitate Telenesti
IDNO 1013601000093
Adresa Telenesti str 31August 9
Număr de telefon/fax 0258.22014
E-mail dr_telenesti @mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Blajevschi Elena
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția im-
plică o altă formă de achiziție comună)

Autoritate contractanta nivelul II

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie  electronica
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Bunuri □  
Servicii □  
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere
Anunțul de participare Nr.:ocds-b3wdp1-MD-1637669164307

Data publicării: 23.11.2021
Link://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637669164307

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total:
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 2

 
 
 



170

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 13.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ICS Lucoil Moldova
IDNO 1002600005897
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

Tel069723737

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 1  Lucoil Moldova SRL 09100000-0 33.1t Nr 78 din 
21.12.2021

602971.00

Benzina Premium 95 09132000-3 4.6 t Nr 78 din 
21.12.2021

94576.00

Motorina Euro 5 09134200-9 20.0 t Nr 78 din 
21.12.2021

354800.00

Motorina ECTO 09134200-9 8.5 T Nr 78 din 
21.12.2021

153595.00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md


171

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2/5         din_12.01.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante ÎS”Întreprinderea Silvo Cinegetică Cimișlia”

Localitate or.Cimișlia

IDNO 1004605003629

Adresa or.Cimişlia, str.Cetatea Albă, 11

Număr de telefon/fax 0241 23592, 0241 23592

E-mail silvocimislia@mail.ru

Adresa de internet http://cimislia.silvicultura.md

Persoana de contact Sveatoslav Prodan

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

 
 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Produse petroliere

Anunțul de participare Nr.: 2104898, ocds-b3wdp1-MD-1639997648655
Data publicării:  20.12.2021
Link:  HTTPS://ACHIZITII.MD/RO/PUBLIC/TENDER/21048983/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 0
De la operatori economici dintr-un alt stat:0 
Pe cale electronică: 0
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. _1/2___ din _29 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordu-
lui-cadru ofertantului:

Denumire ”PETROM-Moldova” SRL

IDNO 1002600045798

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

069600266

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Denumire lot nr. 1 09000000-3 Ben. 15000 lit.

Mot.10000 lit.

2/3 din 
12.01.2022

464950,00

n Denumire lot nr. n
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1639039823729 din __.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
Localitate Mun.Chișinău
IDNO 1003600153360
Adresa Mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
Număr de telefon 0-22-52-81-17
E-mail amtbotanica@ms.md
Adresa de internet www.amt-botanica.md
Persoana de contact Cecoi Mariana
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Instituția medico-sanitară publică

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația publică

Justificarea alegerii procedurii de atribui-
re (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □               Servicii V □                 Lucrări □

Obiectul de achiziție Servicii medicale
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639039823729

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048343/
Data publicării/transmiterii: 09.12.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ V

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4

 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639039823729
mailto:amtbotanica@ms.md
http://www.amt-botanica.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639039823729
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1639039823729 din __.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică ofertantului:

Denumire CSD Lab SRL
IDNO 1019600002553
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

Mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3, of.49, tel. 
0-692-06-250

Întreprindere mică sau mijlocie Da □  V     Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1 Investigaţia histopatologică a biop-
tatului endoscopic monofocal

85100000-0 60 investi-
gații

Nr.1 din 
__.01.2022 11 640,00

Denumire Imunotehnomed SRL
IDNO 1002600012565
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 42, tel. 0-81-11-95

Întreprindere mică sau mijlocie Da □  V     Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639039823729


175

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

1
Prelevarea și examinarea la demo-
decoza a raclatului cutanat – Inves-
tigații parazitologice speciale

85100000-0 30 investi-
gații

Nr.2 din 
__.01.2022 1 050,00

2
Recoltarea sîngelui din venă (cu 
folosirea articolelor de ustensilă 
pentru diverse investigaţii)

85100000-0 20 investi-
gații

Nr.2 din 
__.01.2022 280,00

3
Determinarea imunoglobulinei A, 
ELISA-determinarea parametrilor 
imunologici

85100000-0 200 inves-
tigații

Nr.2 din 
__.01.2022 11 000,00

4
Determinarea imunoglobulinei M, 
ELISA -determinarea parametrilor 
imunologici

85100000-0 200 inves-
tigații

Nr.2 din 
__.01.2022 11 000,00

5
Determinarea imunoglobulinei G, 
ELISA -determinarea parametrilor 
imunologici

85100000-0 200 inves-
tigații

Nr.2 din 
__.01.2022 11 000,00

6 Determinarea anticorpilor anti- 
SARS-CoV-2 Ig G, ELISA

85100000-0 100 inves-
tigații

Nr.2 din 
__.01.2022 22 500,00

III.

Denumire IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru
IDNO 1003600153267
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

Mun. Chișinău, str.31 august 1989, 63, tel. 0-22-27-
51-21, 0-22-27-24-27

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □  V     
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Injecţie intramusculară (DT) - în ca-
drul acordarii consultațiilor medicau-
lui rabiolog

85100000-0 40 proce-
duri

Nr.3 din 
__.01.2022 600,00

2

Pansament (cu medicamente) – la 
prima adresare directă a pacientului, 
de urgenţă, în cadrul acordarii con-
sultațiilor medicului rabiolog

85100000-0

 40 operații Nr.3 din 
__.01.2022 1 680,00
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IV.

Denumire Modus Vivendi SRL
IDNO 1002600030574
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

Mun. Chișinău, Burebista, 80, tel.0-22-55-61-29

Întreprindere mică sau mijlocie Da □   V    Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       V

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □      V

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1 Determinarea anticorpilor anti 
-SARS-CoV-2 Ig M, ELISA

85100000-0 100 in-
vestigații

Nr.4 din 
__.01.2022 23 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit 
(atribuite) se referă la un proiect și/
sau un program finanțat din fonduri 
ale UE

Nu □  V      

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anun-
țul respectiv

Nu □   V     
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; 
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.1 din 14 ianuarie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO 79592
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon/fax 022 822237, 022 822 338 / 022 228697
E-mail achizitii.contracte@bnm.md
Adresa de internet www.bnm.md
Persoana de contact Elena Samoila-Lungu, elena.samoila-lungu@bnm.md     
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achizi-
ție comună)

Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică auto-
nomă și este responsabilă faţă de Parlament. 

Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigura-
rea și menţinerea stabilităţii preţurilor.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, art.47

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ +      

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Licențe pentru produsele Microsoft în baza acordului de licențiere 

de tip EAS
Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636456124629

Data publicării: 09.11.2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1636456124629?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ +

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
De la operatori economici dintr-un alt stat: DA
Pe cale electronică: +

mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636456124629
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.1 
din 21 decembrie 2021, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire Limited Liability Company SPAN Ukraine (42424948)

Date de contact

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina 
web)

04070 Ukraine, Kyiv, Naberezhno-Khreschatitskaya str.,9

Email / E-mail: Alina.Silchenko@spa.eu

Tel.: +38 05093 87838
Întreprindere mică sau mijlocie Da □  +   Nu □     

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □  +     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu □ +   

 

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA, MDL

1

Lot: Licențe pentru produsele 
Microsoft în baza Acordului 
de licențiere de tip EAS, sau 
echivalentul, pentru perioada 
01.01.2022 - 31.12.2022 48517000-5 1 buc

25/2/2022-
LD din

06.01.2022

(semnat 
de către 

contraparte – 
14.01.2022)

4 809 388,41

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □ +       
Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu □  +     

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: Da
eNotices — Forms for public procurement (europa.eu)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remi-
te informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau 
prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice).

mailto:Alina.Silchenko@spa.eu
https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6238453
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 12.01.2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun.Strășeni
Localitate Mun. Strășeni
IDNO 1008601000042
Adresa Str. M. Eminescu, 32
Număr de telefon/fax (0237) 2-71-25
E-mail primaria.straseni.7f@gmail.com
Adresa de internet www.Straseni.md
Persoana de contact Cristian Șaptefrați
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Autoritate publică locală de nivelul 1

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Valoarea estimativă fără TVA mai mare de 2-ă mln. lei

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri    □   

Servicii   □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de amenajare și salubrizare a mun. Strășeni, pentru 

perioada anului 2022
Anunțul de participare Nr. ocds-b3wdp1-MD-1640159175340

Data publicării: 21.07.2021

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21049121/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640159175340
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1 (M-tender)

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 2 din 10.01.2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Î.M ,,Gospodăria Comunală Strășeni’’

IDNO 1011600041978

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Strășeni, str. Șt. cel Mare,134 
Administrator GUȚAN Gheorghe

Întreprindere mică sau mijlocie Da□         Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □ 
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA
MDL

1 Servicii de amenajare și salu-
brizare a mun. Strășeni, pentru 
perioada anului 2022

90600000-3
Lot unic 1 din 

11.01.2022
2 397 000,52

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu        

Da   □    

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □       
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la 
finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs 
de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.   09     din__13.01.2022_________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP SR Ungheni
Localitate mun.Ungheni
IDNO 1003609150409
Adresa str.Nationala  nr.37
Număr de telefon/fax (0236)-2-51-49/-2-21-94
E-mail imsp-sr ungheni@mail.ru
Adresa de internet https://www.srungheni.md
Persoana de contact Ludmila Crijevschi , tel .078877402
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Institutie Publica/ acordarea serviciilor medicale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Consumabile medicale pentru anul 2022

Anunțul de participare Nr.  21048687ocds-b3wdp1-MD-1639553522595
Link-ul:https://achizitii.md/ro/public/tender/21048687/
Data publicării: 15.12.2021

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639553522595
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Nr. oferte primite Total: 13
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii:  da
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: da

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 09 din _30.12.2021__s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire SA Tehoptimed

IDNO 1003600087162

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa poștală: mun.Chisinau , str. Maria Dradan  19A  ; Telefon: 022-
473 769 ; e-mail:  info@tehoptimed.md ;

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de măsură Nr. și data con-

tractului

Suma, inclusiv

TVA

Discount

1

Lotul nr.1

 Ace chirurgicale

Lotul.nr.10 Instrumente 
medicale

Lotul.nr.11

 Casolete

33140000-3

Ace chirurgicale-100 buc

11/22 din 
12.01.2022 14150,0

Ace chirurgicale-100 buc

Ace chirurgicale-100 buc

Ace chirurgicale-100 buc

Cuțit disecție(necropsie)-2 buc

Cuțit p/u cartilaje-2 buc

Bisturiu-2 buc

Casolete CF-9 ;-10 buc

Casolete CF-6; -10 buc

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire TOTAL ImpulsProGroup SRL

IDNO 1007600001757

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa poștală: mun.Chisinau , str.N.Zelinchi nr.31 bl.B, ap.51 ; Telefon: 
068 115 311 ; e-mail:  impulsprogroup@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

mailto:info@tehoptimed.md
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Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de măsură Nr. și data con-

tractului

Suma, inclusiv

TVA

Discount

1

Lotul nr.2  Indicator 
pentru aprecierea  ste-
rilitatii

Lotul nr.19 Pulsoxim-
etre

33140000-3

Indicator/aprecierea sterilității -15set

12/22 din 
12.01.2022 15933,60

Indicator/aprecierea sterilității -15 
set

Indicator/aprecierea sterilității -15 
set

Indicator/aprecierea sterilității -40 
set

Indicator/aprecierea sterilității- -4 set

Pulsoximetre simple -20 buc

Denumire SRL Ecochimie

IDNO 1002600052156

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa poștală: mun.Chisinau , str.Valea Crucii 2 ap.85 ; Telefon: 022 109-
111 ;022-109-222 ; e-mail:  info@ecochimie.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor
Cod CPV Cantitate/ Unitate de măsură Nr. și data con-

tractului

Suma, 
inclusiv

TVA

Discount

1 Lotul nr.3 Hartie

33140000-3

Hîrtie ECG-60 cartuse

13/22 din 
12.01.2022 50803,56

2 Hîrtie ECG  MAC-400-60 cartuse

3 Hărtie fotografică/ UZI -60 buc.

4
Lotul 4. Tub endotra-
heal

Tub endotraheal nr.6 -300buc

5 Tub endotraheal nr.7.5-300buc

6 Tub endotraheal nr.8 -300buc

7
Lotul nr. 5  Piese bu-
cale pu spirograf

Piese bucale p/u spirograf , p/u ma-
turi-2000buc.

8 Piese bucale p/u spirograf,p/u co-
pii-500 buc

9  Lotul nr. 6 Cutii de 
incinerare

Cutii de incinerare-7,5l-300 buc

10 Cutii de incinerare-18 kg -400 buc

11 Lotul nr. 7 Plosca Ploscă urinară bărbați-30 buc

12 Ploscă urinară femei-30 buc

13 Lotul.nr.8
Articole pu concen-
taroare de oxigen

Masca oxygen – adulți -400 buc

14 Canula oxygen – adulți-400 buc

15 Lotul.nr .12  Produse 
pentru fizioproceduri

Parafina-30kg

16 Ozocherit-30kg

17 Lotul nr.16 Musama 
medicala

Mușama medicală-200m

Denumire LifeMedGroup SRL

IDNO 1016600014720
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Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa poștală: mun.Chisinau , str. Sciusev 16 , of.6 ; Telefon: 079511992, 
079997471 ; e-mail:  lifemedgr@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de măsură Nr. și data con-

tractului

Suma, 
inclusiv

TVA

Discount

1 Lotul nr.20 Colector 
p/u urina 33140000-3 Colector p/u urina -500 buc 14/22 din 

12.01.2022 930,0

Denumire Total IM Natusana SRL

IDNO 1006600025657

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa poștală: mun.Chisinau , str.Valea Crucii 22/1 ap.101 ; 

Telefon: 069469457 ; e-mail:  natusana-moldova@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de măsură Nr. și data con-

tractului

Suma, 
inclusiv

TVA

Discount

1
Lotul nr.14 Termometre

33140000-3

Higrometru -8 buc

15/22 din 
12.01.2022 233762 Termometre  medicale-400 buc

3 Lotul nr.17 Prezervative  
pu UZI Prezervative p/u UZI-600 buc

Denumire Total Medglobalfarm SRL

IDNO 1016600000765

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa poștală: mun.Chisinau , str. Miron Costin 17/7 of.71; Telefon: 
022/523090 ; e-mail:  medglobalfarm@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
 
 
 
 
 
 



185

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de măsură Nr. și data contrac-

tului
Suma, inclusiv

TVA
Discount

1
Lotul.nr.13
 Aparate pentru masu-
rarea presiunii arteriale

33140000-3 Aparate pentru masurarea presiunii 
arteriale -50 buc

16/22 din 
12.01.2022 10500,00

Denumire Romedcom SRL

IDNO 1004600066975

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa poștală: mun.Chisinau , str. Sciusev 16 , of.6 ; 079807733

e-mail : romedcom@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de măsură Nr. și data contractului Suma, inclusiv

TVA
Discount

1       Lotul nr.15
„ Teste antidrog” 33140000-3 Teste antidrug-50 buc 17/22 din 12.01.2022 1760,40

Denumire Sogno SRL

IDNO 1004600013854

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun.Chisinau , str.Academiei nr.2 ; Telefon: 22/727-525

e-mail:  sognomd@gmail.com ; pungaala@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de măsură Nr. și data contrac-

tului
Suma, inclusiv

TVA
Discount

1 Lotul nr.18 Set p/u 
puncția pleurală 33140000-3 Set p/u puncția pleural-10 buc 18/22 din 

12.01.2022 756,0

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

mailto:sognomd@gmail.com
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  1    din_12.01.2022_                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Localitate Chișinău

IDNO 1017601000149

Adresa str. Const. Tanase,9

Număr de telefon/fax 022 226328

E-mail secretariat@ast.gov.md

Adresa de internet
Persoana de contact Stela Fedorisin-Schimbatoru
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate C.O.P.
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri v        

Servicii □      

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse petroliere
Anunțul de participare Nr.: 21049226

Data publicării: 24.12.2021
Link:    ocds-b3wdp1-MD-1640262661606

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut  v

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică v 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640262661606
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Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 1 

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 1 din 05 ianuarie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL „Lukoil” ÎCS

IDNO 1002600005897

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

RM, MD2012,str.Columna 92, mun.Chișinău

Dumitru.simonov@lukoil.md
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da V       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Benzină premium 95 09132000-3 12500 L 7/AST din 
12.01.2022

240 375,0
2 Motorină EURO 5 09134200-9 14000 L 228 900,0
3 Gaz lichefiat 09133000-0 4000 L 50 760,0

TOTAL 520 035,0
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu V        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu V        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 6 din  19 ianuarie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație
Localitate or.Orhei
IDNO 1015601000293
Adresa Orhei,bd.M. Eminescu, nr.2
Număr de telefon/fax 0235/21-707/0235/22-612
E-mail dgorhei@gmail.com/galinagorgos90@gmail.com
Pagina web oficială

Persoana de contact Gorgos Galina, 079106889
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Nu este cazul

Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □  

Servicii □
Obiectul de achiziție Servicii de cantină și servicii de  catering semestru I anul 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637734956727

Data publicării: 24.11.2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637734956727

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total:  1 oferte

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:

De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:

 

mailto:dgorhei@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637734956727
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr.  
6  din   15 decembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire S.C.”Brodețchi” SRL
IDNO 1004616001297
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

or.Orhei

brodetchi.srl@gmail.com /068412288

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Servicii de cantină și servicii de  
catering semestru I anul 2022

55500000-5 1 buc 291

22.12.2021

1971244,60

To-
tal

1971244,60

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect 
și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:brodetchi.srl@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Centru

Localitate Mun. Chișinău

IDNO 1003600153267

Adresa Str. 31 August 1989, 63

Număr de telefon/fax 0(22)275121/0(22)271011

E-mail amtcentru.plan@gmail.com

Adresa de internet http://amt-centru.md/
Persoana de contact Bîrta Vladimir
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală 
de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă □  
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru pacienţii bolnavi de tuberculoză 
pentru anul 2022.

Anunțul de participare Nr: 21047596

Data publicării: 25 nov 2021, 15:56
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1637848719309

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 
Nr. oferte primite Total: 2 oferte în SIA RSAP Mtender

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 1 din 20.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Loturile atribuite:

Denumirea lotului Denumirea operatorului economic
Produse alimentare pentru pacienţii bolnavi de tubercu-
loză pentru anul 2022.

SRL”Exclusiv”

Contractul de achiziţie încheiate:

Denumirea lotului Denumirea ope-
ratorului econo-

mic

Cantitate și unitate 
de măsură  

Prețul unitar 

(fără TVA)

Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total

 (inclusiv TVA)

Produse alimenta-
re pentru pacienţii 
bolnavi de tuber-
culoză pentru anul 
2022.

SRL”Exclusiv” Livrarea de la magazin 
se efectuează în baza 
tichetului alimentar 
detașabil eliberat de 
instituţia medicală pa-
cientului cu valoarea 
echivalentă de 35 lei 
pe zi.

362396,00 434875,00

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.41/2021 din 12.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.

com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț 
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R             

Servicii □       

Lucrări □       
Obiectul de achiziție Achiziționarea cărbunelui marca AM pentru perioada de încăl-

zire toamnă-iarnă a a.2021-2022, conform necesităților DÎTS a 
Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1635235442421
Data publicării: 26/10/2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1635235442421?tab=contract-notice 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635235442421%20%20
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635235442421%20%20
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-41/2021 din 10.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Tincomerț Grup”
IDNO 1006600012518

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, or.Ocniţa, str.50 Ani ai Biruintei, 79/B

 achizitii@megaconstruct.md 

Telefon     079112999

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

 Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1

Achiziționarea cărbunelui marca AM 
pentru perioada de încălzire toam-
nă-iarnă a a.2021-2022, conform ne-
cesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

09111100-1 1 lot
Nr. 212

17.11.2021
335 135,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

mailto:achizitii@megaconstruct.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  Nicolai GRIGORIȘIN  _____________________

  L.Ș.

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.42/2021 din 12.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.

com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț 
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R             

Servicii □       

Lucrări □       
Obiectul de achiziție (repetat) Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile de 

educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului IV al a. 2021, 
conform necesităților DÎTS 

a Primăriei mun. Bălți
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1635248766399

Data publicării: 26/10/2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1635248766399?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635248766399?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635248766399?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-42/2021 din 10.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “Lovis Angro”

IDNO 1007600043788

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Columna 170

lovisangro@mail.ru                          tel. 079970029

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

 Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclu-

siv TVA

1 Lotul – 1 Varză albă proaspătă 03200000-3 11 000 kg
Nr. 211

17.11.2021
98 560,00

2
Lotul – 2 Morcov proaspăt

03200000-3 10 000 kg
Nr. 211

17.11.2021
66 000,00

3 Lotul – 3  Sfeclă roșie proaspătă 03200000-3 10 000 kg
Nr. 211

17.11.2021
69 400,00

4
Lotul 4 - Ouă categoria A, 

Greutate M
03200000-3  128 000 

buc.
Nr. 211

17.11.2021
281 600,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. 
 
 

mailto:lovisangro@mail.ru
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2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă 
la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri 
ale UE

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.44/2021 din 12.01.2022     

              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/in-

vitatii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@

gmail.com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț 
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □      

Servicii □       

Lucrări R       
Obiectul de achiziție „Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția 

preșcolară nr.27 din str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Bălți”, 
conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1636718847996
Data publicării: 12/11/2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1636718847996?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636718847996?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636718847996?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 2

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-44/2021 din 29.11.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Clemantin”
IDNO 1003602015796

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Bălţi, Victoriei 90A

clemantin@mail.ru 

Telefon  069466669

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
 Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1

„Reparaţia capitală a blocului alimen-
tar la instituția preșcolară nr.27 din 
str.T.Vladimirescu nr.69 mun.Bălți”, 
conform necesităților DÎTS a Primăriei 
mun.Bălți

45453000-7 1 lucrare
Nr. 227

07.12.2021
1 045 832,32

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

mailto:clemantin@mail.ru
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.45/2021 din 12.01.2022     

              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.

com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț 
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □      

Servicii □       

Lucrări R       
Obiectul de achiziție „Reparaţia capitală a blocului alimentar la instituția preșcolară 

nr.30 din str.M.Eminescu nr.5 mun.Balti”, conform necesităților 
DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1636724802832
Data publicării: 12/11/2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1636724802832?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636724802832?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636724802832?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 4

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-45/2021 din 03.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Vladmih Company”
IDNO 1014602000950

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Bălţi, Ștefan cel Mare 2, 

MD-3101 

srlvladmih@mail.ru                   tel. 069323903

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

 Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, in-
clusiv TVA

1

„Reparaţia capitală a blocului ali-
mentar la instituția preșcolară nr.30 
din str.M.Eminescu nr.5 mun.Balti”, 
conform necesităților DÎTS a Primăriei 
mun.Bălți

45453000-7 1 lucrare
Nr. 239

10.12.2021
1 719 577,50

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

mailto:srlvladmih@mail.ru
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.46/2021 din 12.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.

com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R             

Servicii □       

Lucrări □       
Obiectul de achiziție Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile de educație 

timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al a. 2022, conform 
necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637222355027
Data publicării: 18/11/2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637222355027?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637222355027?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637222355027?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 6

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 6
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 6

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-46/2021 din 10.12.2021 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

Denumire SRL “Lovis Angro”

IDNO 1007600043788

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Columna 170

lovisangro@mail.ru                          tel. 079970029

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

 Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclu-

siv TVA

1 Lotul – 2 Varză albă proaspătă 03200000-3 10 500 kg

Nr. 247

17.12.2021
498 120,00

2 Lotul – 4 Morcov proaspăt 03200000-3 9 000 kg

3
Lotul 7 - Ouă categoria A, 

Greutate M
03200000-3 128 000 

buc.

4 Lotul – 8 Bostan (dovleac) 03200000-3  1 000 kg

Denumire SRL „Alim-Total”

IDNO 1014600000912

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Voluntarilor, 15

alim.total@mail.ru                              tel. 37369774579

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

mailto:lovisangro@mail.ru
mailto:alim.total@mail.ru
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul – 1 Cartofi 03200000-3 45 000 kg Nr. 246

17.12.2021
399 600,00

2 Lotul – 6 Ceapă proaspătă calitatea 
întîi 03200000-3 9 000 kg

Denumire SRL „Sinagro Comerț”

IDNO 1008602005066

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, or.Sîngerei, str.Independenței, 14

sinagrocomert@gmail.com                           tel. 68241525

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul – 3 Conopidă 03200000-3 10 000 kg
Nr. 248

17.12.2021
524 480,002 Lotul – 5 Sfeclă roșie proaspătă 03200000-3 9 000 kg

3 Lotul – 9 Mere, categoria „Extra”, cu-
loarea b 03200000-3 9 500 kg

Denumire SRL „Meltan”

IDNO 1018600003955

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Mesager,5/3, ap.32

meltansrl@gmail.com                               tel. 079578246

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

mailto:sinagrocomert@gmail.com
mailto:meltansrl@gmail.com
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1 Lotul – 12 Caise uscate întregi fără 
sîmburi 03200000-3 500 kg

Nr. 249

17.12.2021
215 650,00

2 Lotul – 13 Prune uscate întregi fără 
sâmburi 03200000-3 500 kg

3 Lotul – 14 Stafide 03200000-3 500 kg
4 Lotul – 15 Mere uscate 03200000-3 650 kg
5 Lotul – 17 Castraveți murați 03200000-3 1 300 kg

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă 
la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri 
ale UE

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.47/2021 din 12.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.

com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R             

Servicii □       

Lucrări □       
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) 

pe perioada  semestrului  I al anului 2022, conform necesităților 
DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1637304996224
Data publicării: 19/11/2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1637304996224?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637304996224?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637304996224?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 14

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 14
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 14

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-47/2021 din 17.12.2021 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Lariat-Prim”

IDNO 1008602007945

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Bălţi, str. Stefan cel Mare, 8/4

lariatprim@mail.ru                            tel. +37369640375

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
 Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1
Lotul 1 - Franzelă albă îmbogățită cu 
acid folic, Fe, feliată cat. I în ambalaj, 
buc.: 0.390 gr. +-5%

15800000-6 76 500 buc.
Nr. 1

05.01.2022
628 050,00

2
Lotul 2 - Pîine feliată din făină de secară 
în ambalaj îmbogațită cu acid folic, Fe, 
buc.: 0.390 gr. +-5%

15800000-6 47 500 buc.

Denumire SA  ”Incomlac”

IDNO 1002602006326

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Bălţi, Calea Ieșilor 180

cibotaviorel@mail.ru 

Telefon        060454477

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

mailto:lariatprim@mail.ru
mailto:cibotaviorel@mail.ru
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
 Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1
Lotul 5 - Lapte pasterizat (2,5 %), fără 
grăsimi vegetale, fără miros și gust stră-
in

15800000-6 170 400 litri
Nr. 3

05.01.2022
1 985 160,00

Denumire SA “Fabrica de unt din Floresti”

IDNO 1003607011922

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, Florești, s.Vărvăreuca

milkmark@inbox.ru 

Telefon     079941799

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
 Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 6 - Chefir 2,5% , ambalaj 0.5 kg 15800000-6 45 000 litri
Nr. 7

05.01.2022
1 692 000,00

2
Lotul 10 - Unt țărănesc

din smîntînă dulce, cu conținut de grăsi-
me din lapte de 72,5 %

15800000-6 9 000 kg

Denumire SA ”Lactis”

IDNO 1003602151429

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, or.Rîşcani, str. Vladimir Komarov,73

lactis_lactis@mail.ru 

Telefon  373069104672

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

mailto:milkmark@inbox.ru
mailto:lactis_lactis@mail.ru
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
 Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 7 - Brînza de vaci (5 %) 15800000-6 19 100 kg

Nr. 6

05.01.2022
1 395 000,00

2 Lotul 8 - Smîntînă (10 %) 15800000-6 2 400 kg

3
Lotul 9 - Brînză tare cu un procent de 
grăsime nu mai mare de 45% „De Olan-
dă”

15800000-6 3 200 kg

Denumire SRL ”Carnprodlux”

IDNO 1014600022000

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA mun.Chișinău, str. Mircea cel Bătrăn 25,ap.30

carnelux@mail.ru 

Telefon       060882288

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
 Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1
Lotul 11 - Carne de la piept de curcan 
refrigerată în vid ori într-o atmosferă 
controlată, 0,800-2 kg.

15800000-6 13 650 kg
Nr. 8

05.01.2022
2 797 704,00

2
Lotul 14 - Carne congelată de la piept 
de găini broiler cu fierbere rapidă (fără 
os)

15800000-6 13 650 kg

Denumire SRL ”Produse de Familie”

IDNO 1010600010111

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Voluntarilor 15

viorel.iacovet@filletti.md 

Telefon       078877010

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

mailto:carnelux@mail.ru
mailto:viorel.iacovet@filletti.md
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Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
 Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1
Lotul 12 - Pulpă de vită refrigerată, 
(dezosată) starea de îngrășare-slabă. 
Fără tendoane și cartilaje.

15800000-6 13 650 kg Nr. 9

05.01.2022
2 764 125,00

2 Lotul 13 - Pulpa de pui broiler dezosata, 
refrigerată, bine curățata (fără pene). 15800000-6 13 650 kg

Denumire SC ”Viocris-Impex” SRL

IDNO 1006600032107

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chișinău, Bd. Mircea cel Batrin

viocrisimpex@gmail.com 

Telefon         068430630

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
 Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 15 - File Merluciu, congelată (gla-
zură 25-30%) 15800000-6 20 100 kg

Nr. 4

05.01.2022
1 528 002,00

Denumire SRL “Lovis Angro”

IDNO 1007600043788

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chișinău, str. Columna 170

lovisangro@mail.ru                          tel. 079970029

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

mailto:viocrisimpex@gmail.com
mailto:lovisangro@mail.ru
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 Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclu-

siv TVA

1 Lotul 16 - Făină de grîu cal. superioară 
(pentru panificaţie) 15800000-6 9 500 kg Nr. 10

05.01.2022
416 234,002 Lotul 33 - Suc din mere (limpezit) 15800000-6 23 800 litri

3 Lotul 36 - Sare iodată 15800000-6 800 kg

Denumire SRL „Alim Total”

IDNO 1014600000912

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, Ialoveni, s.Alexandrovca (r-l Ialoveni), Voluntarilor 15

alim.total@mail.ru 

Telefon      37369774579

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
 Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1 Lotul 25 - Griș 15800000-6 2 500 kg Nr. 11

05.01.2022
60 075,00

2 Lotul 31 - Pastă de tomate (25%) 15800000-6 1 000 kg

Denumire SRL „Meltan”

IDNO 1018600003955

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Mesager,5/3, ap.32

meltansrl@gmail.com 

Telefon      079578246

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
  
 
 
 

mailto:alim.total@mail.ru
mailto:meltansrl@gmail.com
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

1

Lotul 3 - Covrigi uscați cu aromă de va-
nilie, c/s (produsul nu conține coloranți 
sau conservanți). Ambalați industrial în 
saci speciali a cîte 3-3,5 kg, descrierea 
produsului imprimată pe ambalaj.

15800000-6 5 000 kg

Nr. 2

05.01.2022
833 130,00

2 Lotul 26 - Mazăre despicată șlefuită cal. 
1 15800000-6 1 100 kg

3 Lotul 30 - Zahăr tos 15800000-6 18 400 kg

4
Lotul 32 - Mazăre verde conservată cat. 
superioară (boabele cu epiderma subți-
re)

15800000-6 4 000 kg

5 Lotul 34 - Magiun din mere 15800000-6 4 600 kg
6 Lotul 35 - Drojdie de panificaţie uscate 15800000-6 300 kg

7

Lotul 38 - Cacao pudră - pudră de ca-
cao care conţine maximum 20% unt de 
cacao, calculat în funcţie de greutatea 
substanţei uscate.

15800000-6 500 kg

8 Lotul 39 - Semințe de susan 15800000-6 200 kg

Denumire SRL ”V. A. Struc”

IDNO 1003602028938

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Bălţi, Puskin 79/6

struccc@mail.ru 

Telefon         079302985

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu R      

 
 Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului Suma, inclusiv TVA

mailto:struccc@mail.ru
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1 Lotul 4 - Ulei de floarea soarelui rafinat 
dezodorizat 15800000-6 4 700 litri

Nr. 5

05.01.2022
578 950,00

2 Lotul 17 - Crupe de porumb șlefuite 15800000-6 1 500 kg
3 Lotul 18 - Crupe de grîu 15800000-6 2 000 kg
4 Lotul 19 - Crupe de mei șlefuite cal.1 15800000-6 1 500 kg
5 Lotul 20 - Arpacaș de orz (перловка) 15800000-6 1 500 kg

6 Lotul 21 - Arpacaș de orz mărunțit (ячка) 15800000-6 1 500 kg

7 Lotul 22 - Crupe de hrișcă cal. 1 15800000-6 2 500 kg
8 Lotul 23 - Orez întreg șlefuit cal. 1 15800000-6 2 500 kg
9 Lotul 24 - Fulgi de ovăz întregi 15800000-6 2 000 kg

10
Lotul 27 - Linte - produsele uscate de 
leguminoase trebuie să fie întregi, deco-
jite și despicate.

15800000-6 1 100 kg

11

Lotul 28 - Paste făinoase (scurte, tubu-
lare, cornișoare) din făină de grîu tare 
(durum) de calitate superioară sau de 
calitatea întîi - gr. A extra.

15800000-6 2 100 kg

12

Lotul 29 - Paste făinoase lungi (spaghe-
te) din făină de grîu tare (durum) de cali-
tate superioară sau de calitatea întîi -gr. 
A extra.

15800000-6 2 000 kg

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă 
la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri 
ale UE

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte-
le) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.48/2021 din 12.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea organizatorului procedurii Primăria mun. Bălți
Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun.Bălți

IP LT ”M.Eminescu”

IP LT ”N.Gogol”
Localitate mun. Bălți

IDNO DÎTS – 1015601000259

IP LT ”M.Eminescu” – 1017620004234

IP LT ”N.Gogol” - 1017620004027
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@

gmail.com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractan-
tă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă 
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □      

Servicii R       

Lucrări □       
Obiectul de achiziție Servicii de organizare a alimentației gratuite a elevilor din insti-

tuțiile de învățămînt pe perioada

 ianuarie - decembrie 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638199881194

Data publicării: 29/11/2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638199881194?tab=contract-notice

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638199881194?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638199881194?tab=contract-notice
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Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț R

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-48/2021 din 17.12.2021 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

Denumire ÎM  „Aprovizionare”

IDNO 1004602000096

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Bălţi, str.Libertății, 16

ivnikos73@mail.ru 

Telefon      +37379417199

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

 Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-

crărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1

Servicii de organizare a alimentației 
gratuite a elevilor din instituțiile de 
învățămînt din subordinea DÎTS a Pri-
măriei mun. Bălți

55524000-9 1 serviciu
Nr. 250

20.12.2021
10 859 976,46

Denumire ÎM  „Aprovizionare”

IDNO 1004602000096

mailto:ivnikos73@mail.ru
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Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Bălţi, str.Libertății, 16

ivnikos73@mail.ru 

Telefon      +37379417199

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-

crărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1
Servicii de organizare a alimentației 
gratuite a elevilor din IP LT ”M.Emi-
nescu”

55524000-9 1 serviciu
Nr. 29

20.12.2021
1 633 599,90

Denumire ÎM  „Aprovizionare”

IDNO 1004602000096

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Bălţi, str.Libertății, 16

ivnikos73@mail.ru 

Telefon      +37379417199

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor, serviciilor sau lu-

crărilor Cod CPV
Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii de organizare a alimentației 
gratuite a elevilor din IP LT ”N.Gogol” 55524000-9 1 serviciu

Nr. 21

20.12.2021
852 799,90

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

mailto:ivnikos73@mail.ru
mailto:ivnikos73@mail.ru
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.49/2021 din 12.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161 
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii R

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz 

pentru obiectul ”Reparația capitală a carosabilului din 
str.Sorocii din mun.Bălți”, conform necesităților DGC a 

Primăriei mun.Bălți

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1638455016612

Data publicării: 02/12/2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638455016612?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638455016612?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638455016612?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.DAC-49/2021 din 03.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”Constant-Proiect”
IDNO 1016600021096

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chișinău, Str. Mircesti 23/1

constantproiect@gmail.com 

Telefon        69499948

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclu-
siv TVA

1

Servicii de elaborare a documentaţiei de 
proiect şi deviz pentru obiectul ”Repa-
rația capitală a carosabilului din str.Soro-
cii din mun.Bălți”, conform necesităților 
DGC a Primăriei mun.Bălți

71242000-6 1 serviciu
Nr.21

04.01.2022
884 173,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

mailto:constantproiect@gmail.com
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.50/2021 din 12.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO Primăria - 1007601003161 
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com  
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș , tel. 023154622
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii R

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect și deviz 

pentru obiectul ”Reconstrucția carosabilului din str.Kiev 
pînă la podul peste rîul Răut din mun.Bălți”, conform necesi-

tăților DGC

a Primăriei mun.Bălți
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639403251655

Data publicării: 13/12/2021
Link:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1639403251655?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639403251655?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639403251655?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atri-
buire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlo-
cii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr.DAC-50/2021 din 03.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului:

Denumire SRL ”Intexnauca”
IDNO 1003600063324

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA, mun.Chișinău, str. V. Alecsandri, 64  office@itn.md 

Telefon       022-22-75-06

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, inclu-
siv TVA

1

Servicii de elaborare a documentaţiei de 
proiect și deviz pentru obiectul ”Recon-
strucția carosabilului din str.Kiev pînă 
la podul peste rîul Răut din mun.Bălți”, 
conform necesităților DGC a Primăriei 
mun.Bălți

71242000-6 1 serviciu
Nr.22

04.01.2022
954 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

mailto:office@itn.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr.54/2021 din 12.01.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Localitate mun. Bălți
IDNO DÎTS – 1015601000259
Adresa mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon/fax DÎTS - 0231-2-10-34; SAP – 0231-54622 / 0231-54623

E-mail serviciulachizitiipublice@gmail.com 

dits.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invita-

tii-de-participare
Persoana de contact Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.

com  dits.achizitii@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț 
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R             

Servicii □       

Lucrări □       
Obiectul de achiziție (repetat) Legume, fructe pe perioada trimestrului I al a. 

2022 și ceai pe perioada semestrului I al a. 2022 pentru in-
stituţiile de educație timpurie (IET), conform necesităților 

DÎTS a Primăriei mun. Bălți
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1640095962644

Data publicării: 21/12/2021
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1640095962644?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640095962644?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640095962644?tab=contract-notice
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Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică R
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr.DAC-54/2021 din 05.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acor-
dului-cadru ofertantului:

Denumire SRL „Baguette”
IDNO 1014600037741
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MOLDOVA,  mun.Chişinău, str. Voluntarilor, 15

baguette.srl@mail.ru 

Telefon    068100302
Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu R       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu R      

 

 Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 
lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, in-
clusiv TVA

1 Lotul – 1 Banane categoria „Extra” 03200000-3 6000 kg
Nr. 12

05.01.2022
215 165,002 Lotul – 2 Lămîie categoria „Extra” 03200000-3 1000 kg

3 Lotul – 3 Pere uscate 03200000-3 650 kg

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu R        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

mailto:baguette.srl@mail.ru
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1585030256930-1 din 11.01.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 212296
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Cevdar Cristina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică
Obiectul achiziției Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul supra-

structurii podului de șosea, amplasat pe drumul expres M1 
frontieră cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontieră 
cu Ucraina, km 0+00

Cod CPV 45221000-2
Valoarea estimată a achiziției 5 909 600,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1585030256930
https://e-licitatie.md/achizitii/13531/lucrari-de-remedie-
re-a-degradarilor-atestate-la-nivelul-suprastructurii-podului

Data publicării anunțului de participare 24.03.2020
Data (datele) și referința (referințele) publică-
rilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din fon-
duri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Alte surse:[ Programul privind repartizarea mijloacelor fon-
dului rutier pentru drumuri publice naționale pentru anul 
2020]

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

08.05.2020

Denumirea operatorului economic SRL”VAR-IMP”
Nr. și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 06-14/138
Data: 15.05.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Fără TVA: 6 191 850,78
Inclusiv TVA: 7 430 220,94

https://e-licitatie.md/organizatii/2271
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Termen de valabilitate Până la recepția finală
Termen de execuție 11 luni calendaristice

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 

(7)]
Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul este în derulare.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform procesului-verbal nr. 2 din 30.12.2021, grupul de lucru, în următoarea componență: dl Ion Drucec, director 
adjunct al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, dl Petru Triboi, șef Direcţia Siguranța și Întreţinerea Construcției Ruti-
ere a Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, dl Serghei Galușca, șef Serviciul poduri al Î.S. ”Administrația de Stat a Dru-
murilor”, dl Vladimir Costev, responsabil tehnic al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, în prezența Antreprenorului 
general, dna Tatiana Vartolomei, director S.R.L. ”VAR-IMP” și dl Alexandru Cecan, autor de proiect, S.R.L. ,,Injproiect”, au 
constatat necesitatea aplicării modificărilor la obiectul licitat.

În conformitate cu prevederile contractului de antrepriză nr. 06-14/138 din 15.05.2020, obiect: „Lucrări de remediere 
a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea, amplasat pe drumul expres M1 frontieră cu România - 
Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontieră cu Ucraina, km 0+00”, încheiat între Î.S. ,,Administraţia de Stat a Drumurilor” și  
S.R.L. ”VAR-IMP”, la podul menționat au fost executate lucrări de reparație în conformitate cu caietul de sarcini.

În proces însă, au fost stabilite modificări după cum urmează: 

- Din cauza suprafețelor degradate a straturilor de uzură și hidroizolare la suprastructura podului, în urma condițiilor 
meteo nefavorabile (ploi), intradosul podului se menținea timp îndelungat în stare umedă avansată, ceea ce a făcut 
imposibilă executarea lucrărilor de tratament superficial al suprafețelor din beton cu Sika Mono Top-910 N și tencuieli 
speciale de protecție prin torcretarea suprafețelor din beton cu mortar de ciment modificat cu polimeri de tip Sika 
Mono Top-612. Astfel, s-a decis excluderea lucrărilor de tratament superficial al suprafețelor de beton cu Sika Mono 
Top-910 N și tencuieli speciale de protecție prin torcretare a suprafețelor din beton cu mortar de ciment modificat 
cu polimeri de tip Sika Mono Top-612, (poziția 66-68 deviz forma 7), inclusiv alte poziții conexe lucrărilor menționate.

- Conform soluțiilor de proiect și devizului forma nr.7, lucrările de la poziția 54-57, prevăd confecționarea și montarea 
podețului suspendat (Trecerea de serviciu TS-1) pe toată lungimea podului. 

Lucrările menționate au fost imposibil de realizat pentru că urmau să fie efectuate concomitent cu lucrările de sablare 
și vopsire, care se execută pe etape a câte 10 m de pe aceeași schelă. Însă, la planificarea inițierii lucrărilor menționate, 
a intervenit interdicția Poliției de Frontieră din România și Republica Moldova, iar permisiunea de acționare (emisă în 
baza demersurilor adresate de ASD) a fost recepționată recent. Astfel, având în vedere termenii restrânși de executare 
a lucrărilor, precum și condițiile meteo specifice necesare procedurii de sablare și vopsire a tablierului metalic, s-a de-
cis înaintarea spre următoarea deschidere. Prin urmare, lucrările de confecționarea și montare a podețului suspendat 
(Trecerea de serviciu TS-1) au fost excluse din contractul menționat. Totodată, în conformitate cu prevederile devi-
zului, forma nr.7, lucrările de la poziția 50-53 ce prevăd costuri pentru demontarea profilelor metalice nituite, au fost 
executate în totalitate, iar datele din caietul de sarcini care prevăd un volum adițional de 1.56 t sunt eronate, respectiv 
nu este necesară executarea lor.

- Conform prevederilor devizului, forma nr.7, lucrările de la poziția 47-49, prevăd costuri pentru transportarea materi-
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alelor. De facto nu a fost necesară această normă, respectiv aceste lucrări nu au fost executate. Conform prevederilor 
devizului, forma nr.7, lucrările de la poziția 27, prevăd costuri pentru lucrări de betonare, care au fost executate în 
totalitate, iar datele din caietul de sarcini care prevăd un volum adițional de 0.14 m3 sunt eronate. Respectiv, nu este 
necesară executarea lor.

- Pentru lucrările de betonare, de facto, nu a fost necesară această normă, astfel, aceste lucrări nu au fost executate.

- La adjudecarea contractului privind efectuarea lucrărilor de reparație menționate, Asigurarea socială și medicală 
constituia 22.5 % (care s-a aplicat la lucrările de reparație recepționate în anul 2020), ulterior, în anul 2021, a fost 
modificată această normă, constituind 24% (respectiv, procesele-verbale ulterioare conțineau costuri modificate cu 
privire la Asigurarea socială și medicală). 

În contextul celor menționate, a fost elaborat un deviz pentru volumele de lucrări care urmează a fi excluse din de-
vizul general și se recomandă întocmirea unui acord adițional de micșorare a sumei contractului menționat. Toate 
volumele de lucrări excluse au fost înaintate proiectantului în vederea includerii acestora (după caz) în soluțiile de 
proiect, etapa 2  (proiect deja elaborat; urmează a fi licitate lucrările de reparație).

III. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului 
adiţional nr. 1 din ___ privind modificarea valorii contractului.

Denumire operator economic Lucrări excluse, lei inclusiv TVA

                   S.R.L. ”VAR-IMP” (-) 253 223,44 lei



234

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

ANUNŢ

 privind modificarea contractului  
de achiziţii publice

Nr. 26/18 din 20 iunie 2018

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia generală trasport public si căi de comunicaţie  
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007601009657
Adresa str. S.Lazo, 18
Număr de telefon 069959794
Număr de fax 20-46-58
E-mail dirtrans@pmc.md
Adresa de internet https://dgtpcc.md
Persoana de contact Anastasiuc Svetlana

Date cu privire la procedura de achiziţie:

Procedura de atribuire aplicată Licitaţie Deschisă
Nr. procedurii 18/01706   

Data deschiderii ofertelor 22.05.2018
Nr. BAP  BAP Nr. 33
Data publicării în BAP  27.04.2018
Data (datele) şi referinţa (referinţele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunţul respectiv. 

___________

Date cu privire la contractul de achiziţie:

Tipul contractului de achiziţie Lucrări 

Obiectul de achiziţie Reabilitare a utilităţilor (pachet II), str. 31 August 1989, 
or. Chişinău (obiect 3072), str. Tighina or. Chişinău (obiect 
3074), str. Alexandru cel Bun or. Chişinău (obiect 3070)

Cod CPV 45222000-9
Contractul se referă la un proiect şi/sau program 
finanţat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu 

Sursa de finanţare Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului 08.06.2018

Operatorului economic cîștigător F.P.C ”Exfactor-Grup” SRL

Date de contact ale  operatorului economic str.Lev Tolstoi 74, 

email: office@exfactor.md
Nr. contract de achiziţie Nr. 26/18

Data contract de achiziţie din 20.06.2018

Valoarea contractului de achiziţie 102 030 682,08
Termen de valabilitate până la 31.12.2021

Termen de execuţie până la 31.12.2021

Date cu privire la modificările contractului de achiziţie:

Tipul modificărilor operate Modificarea termenului de valabilitate  
Temeiul juridic Legea 131/2015 privind achiziţiile publice art. 76  alin. 

(1),  pct. 1) şi 2)
Valoarea modificărilor Nu

https://goo.gl/maps/31ahzBRPSC52
mailto:office@exfactor.md
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Informaţii privind creșterea preţului în urma 
modificării

Nu se aplică 
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru

Acord adițional nr 2 din 18.09.2020.

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului 
pînă la 31.12.2021.

Descrierea achiziţiei înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, 
natura şi amploarea serviciilor):
În cadrul procedurii de achiziţie licitaţie publică Nr. 18/01706  din “22” mai 2018,  publicată în BAP Nr. 33 din 27.04.2018,  
pentru executarea lucrărilor de reabilitare a utilităţilor  (pachet II), str. 31 August 1989, or.Chişinău (obiect 3072), str. 
Tighina or.Chişinău (obiect 3074),                        str. Alexandru cel Bun or.Chişinău (obiect 3070). 

Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:

Direcţia generală transport public și căi de comunicaţie are încheiat contract de antrepriză 26/18 din 20 iunie 2018 
în sumă totală de 102 030 682,08 lei cu FPC „Exfactor –Grup” SRL cod fiscal 1003600025667, la executarea  lucrărilor  
de reabilitare a utilităţilor Pachet II ,  str. 31 august 1898 municipiul Chișinău (obiect 3072),  str. Tighina mun. Chișinău 
(obiect 3074 ), str. Alexandru cel Bun mun. Chișinău (obiect 3070). 

Grupul de lucru pentru achiziţii a examinat demersul Nr.16/I din 16.07.2021, FPC „Exfactor –Grup” SRL, în care se 
relatează că pe parcursul derulării lucrărilor de pozare a reţelelor inginerești din str. Alexandru cel Bun a apărut 
necesitatea operării unor modificări la unele segmente. Proiectul de execuţie Nr. Obiectivului 3070, compartiment: 
REAC (Reţele exterioare de apă și canalizare). Lucrările au derulat abia în luna Mai 2021 din mai multe motive:

Începerea lucrărilor preconizate decaparea asfaltului și restabilirea acestuia după pozarea reţelelor, dar nu puteau fii 
executate lucrările fiindcă Legea aprobată în 2017 a întrat în vigoare la începutul anului 2021. 

Aceasta impune noi standarde și alţi parametri pentru asfalt, nu avem dreptul să procurăm asfalt cald, deoarece nu 
sunt aprobate standardele noi, iar laboratoarele nu pot face certificarea. 

A influienţat și situaţia epidimiologică din Republica Moldova. Tot aici putem spune că lipsa materilaleor necesare 
pentru executarea proiectului ţevi de fontă nu sunt în ţară și am fost nevoiţi să comandăm reţelele din Federaţia Rusă 
direct de la uzină.

Reieșind din cele expuse mai sus, luând în consideraţie multiplele obostacole care au dus la tergiversarea semnificativă 
executării lucrărilor pentru păstrarea calităţii lucrărilor îndeplinite, FPC „Exfactor –Grup” SRL a solicitat prelungirea pe 
un termen rezonabil a contractului Nr. 26/18 din 20.06.2018, și replanificarea mijloacelor financiare respective, 30 
milioane lei pentru 2021 și 21 milioane 2022.

Ce ţine de replanificarea mijloacelor financiare Direcţia economico-financiară a venit cu o nota informativă prin care 
ne informează că:

Contractul fiind multianual, termenul de valabilitate 31.12.2021.

Executarea contractului  

a. 2018  - 22287494,58 lei;

a. 2019  - 13066269,64 lei;

a. 2020  - 12585362,08 lei;

a.2021 – 23662096,06 lei. 

Total:  - 71601222,36 lei 

Suma rămasă pe contract pentru anul 2022:   30429459,72 lei.

Conform prevederilor DCM nr.25/4 din 29.12.2020 Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău în lectura a 
doua, la acest compartiment sau aprobat mijloace financiare în mărime de 30 000 000 lei. 

Ţinând cont de faptul că, pentru perioada anului 2021 la acest compartiment s-au executat lucrări în sumă de 812 028, 
62 lei (modificarea proiectului 798 763,00, achitarea datoriei responsabil tehnic pentru anul 2020 - 12780,62 lei, cartea 
tehnică - 485 lei), limita bugetară rămasă pentru anul 2021 la acest compartiment 29 187 971, 38 lei.
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Dat fiind faptul, că contractul este valabil până la finele anului 2021 sistema informaţională a trezorăriei automat 
înregistrează suma rămasă în contract, ocupând astfel  limita altor obiective.

Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziţii nr.18/01706 din 28.12.2021 a fost încheiat acordul  adiţional  
Nr.3  din  31.12.2021 privind: 
• Modificarea termenului  de valabilitate a contractului nr.26/18 din 20 iunie 2018 până la 31 decembrie 2022.
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 69/2021-01 din « 27 » января  2022 г.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Главное управление строительства и 
инфраструктуры Гагаузии

Localitate Республика Молдова, АТО Гагаузия
IDNO 1007601000344
Adresa АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина 204 б
Număr de telefon 0298-2 -23-01
Număr de fax 0298-2-31-80
E-mail oficial gz_gusiiato@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Сыби Людмила

gz_gusiiato@mail.ru

060554292
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție +Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați

Obiectul achiziției Работы по благоустройству территории в стадионе 
мун.Комрат, АТО Гагаузия

лот №1 - Утепление стен, монтаж снегозадержателей 
и установка дверей в подтрибунных помещениях.

Cod CPV 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale 
şi lucrări publice

Valoarea estimată a achiziției 211 804,73
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1634042271787
Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21045153/

Data publicării anunțului de participare -
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări +
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu +    Da □

mailto:gz_gusiiato@mail.ru
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Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: Бюджет АТО Гагаузия
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Решение №69/2021 от 28.10.2021 г.

Denumirea operatorului economic SRL «Hiperteh»
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:21/21045153/12

Data: 01 ноября 2021 г.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 241 600,82

Inclusiv TVA: 289 921,00
Termen de valabilitate 31.12.2022 г.
Termen de execuție 2 (два) месяца с момента регистрации договора

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  Изменение банковских реквизитов
Temeiul juridic лит. b) п.2) ч.(7) ст.76 Закона РМ  «О государственных 

закупках» №131 от 03.07.2015 г.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]

Nu se aplică  □
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante Nu a fost
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

24 октября 2021 года была проведена государственная закупка работ по объекту: Работы по благоустройству 
территории в стадионе мун.Комрат, АТО Гагаузия (лот №1 - Утепление стен, монтаж снегозадержателей и 
установка дверей в подтрибунных помещениях), номер процедуры: ocds-b3wdp1-MD-1634042271787. 

Договор подряда был заключен с компанией SRL «Hiperteh». В связи с началом нового бюджетного года, были 
изменены реквизиты на проведение оплаты, а именно код IBAN MD28TRPDAG319220M14501AG был изменен 
на код IBAN  MD82TRPDAG319220M14501AE.

Принято решение внести изменение в Договор подряда №21/21045153/12  от 01.11.2021  года по изменению 
реквизитов бенефициара.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

В связи с началом нового бюджетного года были изменены реквизиты на проведение оплаты.
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III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.69/2021-01 din 
26.01.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind изменении реквизитов бенефициара  на проведение оплаты 
в  Договоре подряда №21/21045153/12  от 01.11.2021   г., заключенного с  SRL «Hiperteh»  по объекту « 
Работы по благоустройству территории в стадионе мун.Комрат, АТО Гагаузия (лот №1 - Утепление стен, монтаж 
снегозадержателей и установка дверей в подтрибунных помещениях)», № ocds-b3wdp1-MD-1634042271787.

Denumire ope-
rator economic

Întreprinderea:

Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asoci-
ere/

Cu capital străin

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modifi-
cărilor (după caz)

Inclu-
siv TVA

SRL «Hiperteh» собственный №1 « 27» 
января 
2022 г.

- -

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE MODIFICARE
a contractului de achiziții publice privind achiziționarea 

serviciilor de elaborare și implementare a „Sistemului informațional de gestionare electronică a documente-
lor” bazată pe platforma ELO

Nr. 129/21 din 30.12.2021 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon 022 504714
Număr de fax 022 212259
E-mail asp@asp.gov.md 
Pagina web oficială www.asp.gov.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă
Obiectul achiziției Servicii de elaborare și implementare a „Sistemului in-

formațional de gestionare electronică a documentelor” 
bazată pe platforma ELO

Cod CPV 72261000-2
Valoarea estimată a achiziției 6 000 000,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1605526933308
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1605526933308?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 16.11.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pri-
vind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

-

 Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 370/21 din 28.12.2020

Denumirea operatorului economic „S&T Mold” SRL

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605526933308
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605526933308?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605526933308?tab=contract-notice
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 1599  

Data: 31.12.2020

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 5 939 998,00

Inclusiv TVA: 7 127 997,60

Termen de valabilitate 12 luni consecutive din data semnării contractu-
lui (30.12.2021)

Termen de execuție 31.12.2020 – 30.12.2021
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor - se prelungește termenul de valabilitate a contractului 
nr. 1599 din 31.12.2020 până la data de 01.04.2022;

- se expune în redacţia nouă (prezentat în tabelul de mai 
jos) Tabelul nr. 2 „Plan de elaborare și implementare a SIA 
„SMED” ” din Anexa nr. 2.

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice și pct. 30, subpct. 11 din Hotărârea Gu-
vernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul 
achizițiilor publice

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Prelungirea termenului de prestare până la data de 
30.12.2021 pentru serviciile indicate în pct. 5, 6, 7, 
8 și 9 din Tabelul nr. 2 „Plan de elaborare și imple-
mentare a SIA „SMED” ” a Anexei nr. 2 la contractul 
nr. 1599 din 31.12.2020 privind achiziționarea servi-
ciilor de elaborare și implementare a „Sistemului in-
formațional de gestionare electronică a documen-
telor” bazată pe platforma ELO

Alte informații relevante -

Tipul modificărilor:

Nr. 
d/o

Denumirea serviciilor Rezultatul prestării serviciilor Responsabil Termeni de pre-
stare

1. Analiza proceselor 
business privind 
circulația de 
documente în cadrul 
subdiviziunilor Beneficiarului.

Descrierea fluxurilor de lucru 
care urmează să 

fie implementate în SIA „SMED” 
(document 

aprobat de Beneficiar)

Prestatorul 
serviciilor Până la 

40 zile lucrătoare 
de la 

data intrării în vi-
goare 

a contractului
2. Elaborarea sarcinii 

tehnice pentru 
crearea SIA „SMED”

Sarcina tehnică (document apro-
bat de 

Beneficiar)

Prestatorul 
serviciilor
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3. Elaborare SIA 
“SMED” conform 
Sarcinii Tehnice. 
Testarea internă 
(FAT- Factory 
Acceptance Test)

- SIA „SMED” elaborat; 
- Raport de testare internă (FAT)

Prestatorul 
serviciilor

Până la 86 zile 
lucrătoare de la 

data 
semnării actului de 
prestare și accep-

tării 
serviciilor din pct. 

1,2 
din prezentul plan

4. Organizarea testării 
de calificare a SIA 
„SMED”. 
Instalarea și 
configurarea 
sistemului pe mediul 
de testare a 
Beneficiarului.

- Plan de testare; 
- Scenarii de testare; 

- Proiecte a documentelor teh-
nice: 

a) Proiect tehnic de desfășurare; 
b) Instrucțiunea utilizatorului, 

c) Instrucțiunea administratoru-
lui, 

d) Instrucțiunea configurarea 
fluxurilor de 

lucru, 
e) Instrucțiunea de backup a 

SMED 
inclusiv servere de aplicații, baze 

de 
date și alte componente ale sis-

temului, 
f ) Plan de recuperare 

(Dizaster / Recovery Plan).

Prestatorul 
serviciilor în 

comun cu 
Beneficiarul

5. Efectuarea testării 
de calificare

Proces verbal al testării de cali-
ficare

Prestatorul 
serviciilor în 

comun cu 
Beneficiarul

Până la data de 
11.02.2022  cu 

condiția executării 
pct.9 

6. Pilotarea 
(Exploatarea 
experimentală)

- Act de transmitere în exploa-
tare 

experimentală aprobat; 
- Raport cu privire la rezultatele 

exploatării experimentale;

Prestatorul 
serviciilor în 

comun cu 
Beneficiarul

Până la data de 
31.03.2022

Minim 30 zile.

7. Instruirea 
administratorilor și 
utilizatorilor SIA

Plan de instruire Prestatorul 
serviciilor Până la data de 

02.03.2022

8. Instalarea și 
configurarea 
sistemului pe mediu 
de producere a 
Beneficiarului. Transmiterea 
sistemului in exploatarea.

- Act de transmitere în exploa-
tare; 

- Versiunea SIA „SMED” instalată.

Prestatorul 
serviciilor în 

comun cu 
Beneficiarul

Până la data de 
18.02.2022
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9. Prezentarea 
livrabilelor

Act de predare - primire privind 
livrarea 

artefactelor: 
a) Descrierea fluxurilor de lucru 

care urmează 
să fie implementate în SMED; 

b) Sarcina tehnică a SMED; 
c) Plan de testare; 

d) Proces-verbal al testării de 
calificare; 

e) Proiect tehnic de desfășurare; 
f ) Instrucțiunea utilizatorului; 
g) Instrucțiunea administrato-

rului; 
h) Instrucțiunea configurarea 

fluxurilor de 
lucru; 

i) Instrucțiunea de backup a 
SMED inclusiv 

servere de aplicații, baze de date 
și alte 

componente ale sistemului; 
j) Plan de recuperare (Disaster/

Recovery 
Plan); 

k) versiunea sistemului; 
l) codurile sursă. Codurile sursă 

pentru 
dezvoltările efectuate în baza 

necesităților 
individuale ale ASP, transmise 

Beneficiarului prin Act de preda-
re-primire

Prestatorul 
serviciilor

Prezentarea livra-
bile pp. a), b), c), d), 

f ), h), i), j) până la 
01.02.2022

Până la prezentarea 
e), k), l)  

31.03.2022

10. Garanția privind 
funcționarea 
serviciilor executate 
de elaborare și 
implementare a SIA 
“SMED” și 
înlăturarea erorilor 
depistate pentru 
funcționalitățile 
realizate pe 
perioada de 12 luni 
consecutive din 
momentul 
transmiterii în 
exploatare a 
sistemului

Act de prestare a serviciilor Prestatorul 
serviciilor

II. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 31.12.2020 a fost încheiat contractul nr. 1599 cu operatorul economic „S&T Mold” SRL privind achiziționa-
rea serviciilor de elaborare și implementare a „Sistemului informațional de gestionare electronică a documentelor” 
bazată pe platforma ELO, pentru un termen de 12 luni consecutive din data semnării contractului, cu executarea 
acestuia în perioada 31.12.2020 – 30.12.2021. În procesul de prestare a serviciilor, la momentul implementării și tes-
tării Sistemului Informațional de Gestionare Electronică a Documentelor, bazat pe platforma ELO, Prestatorul, luând în 
considerare nivelul de complexitate a procesului respectiv, a constatat necesitatea prelungirii termenului de prestare 
până la data de 30.12.2021 pentru serviciile indicate în pct. 5, 6, 7, 8 și 9 din Tabelul nr. 2 „Plan de elaborare și implemen-
tare a SIA „SMED” ” a Anexei nr. 2. Totodată, pentru asigurarea calității produsului finit s-a decis de a prelungi termenul 
de valabilitate a contractului până la data de 01.04.2022, precum și, de a modifica Tabelul nr. 2 „Plan de elaborare și 
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implementare a SIA „SMED” ” din Anexa nr. 2 la contractul nr. 1599 din 31.12.2020 privind achiziționarea serviciilor de 
elaborare și implementare a „Sistemului informațional de gestionare electronică a documentelor” bazată pe platfor-
ma ELO.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificările menționate mai sus sunt condiționate de nivelul de complexitate a procesului de implementare și testa-
re a Sistemului Informațional de Gestionare Electronică a Documentelor, bazat pe platforma ELO.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adițional 
privind modificarea termenului de valabilitate a contractului până la data de 01.04.2022 și modificarea Tabelului nr. 2 
„Plan de elaborare și implementare a SIA „SMED” ” a Anexei nr. 2 la contractul nr. 1599 din 31.12.2020 privind achizițio-
narea serviciilor de elaborare și implementare a „Sistemului informațional de gestionare electronică a documentelor” 
bazată pe platforma ELO.

Denumire operator 
economic Nr. și data acordului adiţional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 

(după caz)
Inclusiv TVA

„S&T Mold” SRL Nr. 2/2293 30.12.2021 - -
Agenţia Achiziții Publice: 

mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
e-mail: bap@tender.gov.md;  www.tender.gov.md      

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:  
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.:022 820652; fax: 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md 

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 52/22 din 12 ianuarie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Localitate Mun. Bălți
IDNO 1009601000267
Adresa Republica Moldova, Piața Vasile Alecsandri 8, MD-3110
Număr de telefon 0231 6-19-80
Număr de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Denis Gudumac, 0231 2-56-46, 

068-98-22-00, denis.gudumac@adrnord.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Responsabil tehnic pentru lucrările: sisteme de alimen-

tare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut, Tranșa I
Cod CPV 71520000-9
Valoarea estimată a achiziției 350137 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: 17/02759
Link: etender.gov.md

Data publicării anunțului de participare 11 august 2017 Buletinul Achizițiilor Publice nr. 64 din 
11.08.2017

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

http://www.mtender.gov.md
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Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

□Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 17/02759/001 din 05.09.2017

Denumirea operatorului economic ÎI „Pînzaru Pavel”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 105

Data: 27.09.2017
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 136 553,66 MDL

(0,39% din valoarea estimată a lucrărilor fără TVA)
Inclusiv TVA: operatorul economic nu este plătitor de 
TVA

Termen de valabilitate Până la finalizarea decontărilor reciproce: 27 septem-
brie 2022

Termen de execuție Durata de execuție a serviciilor contractate este stabili-
tă perioada de executare a lucrărilor.

lucrările au fost executate în termenii următori:

– 14 (paisprezece) luni calendaristice de către SRL La-
iola în baza contractului nr. 166 din 26 octombrie 2020 
(valoarea finală a lucrărilor 37 464 722,80 lei cu TVA, 31 
220 602,33 lei fără TVA)

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezilierea contractului  □

Altele: □
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]

LEGEA Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului 

de achiziții publice/acordului-cadru]

Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Nu este cazul
Alte informații relevante
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V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

În cadrul COP 17/02759 Responsabil tehnic pentru lucrările: sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut, 
Tranșa I din 29 august 2017 11:00 s-a încheiat contractul nr. 105 din 27 septembrie 2017 în valoare de 136 553,66 lei fără 
TVA, ceea ce reprezintă 0,39% din valoarea estimată a lucrărilor fără TVA pentru lucrări la sisteme de alimentare cu apă și 
canalizare din lunca rîului Prut, Tranșa I (lucrările estimativ au avut în 2017 valoarea de 35 013 760,00 lei fără TVA, iar în 
2020 valoarea estimată a acestora a fost de 47 542 740,00 lei fără TVA).

După modificare:

Valoarea finală a lucrărilor care s-au executat la sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut, Tranșa 
I reprezintă un contract de antrepriză în valoare totală de 37 464 722,80 lei cu TVA 

(31 220 602,33 lei fără TVA) în temeiul contractului de antrepriză nr. 166 din 26 octombrie 2020 cu toate acordurile 
adiționale în vigoare. Totodată responsabilul tehnic ÎI Pînzaru Pavel a prestat serviciul de supraveghere tehnică care 
reprezintă 0,39% din valoarea fără TVA a lucrărilor executate: 31 220 602,33 lei cu TVA, ceea ce reprezintă un serviciu 
de 121 760,35 lei fără TVA (operatorul economic ÎI Pînzaru Pavel nu este plătitor de TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Fiindcă contractul de supraveghere tehnică a fost încheiat la momentul când nu era încheiat și contractul de antre-
priză, iar valoarea lucrărilor utilizată pentru evaluarea ofertelor a fost cea estimativă de 

35 013 760,00 lei fără TVA însă valoarea finală a contractului de lucrări fiind de 31 220 602,33 lei fără TVA (37 464 
722,80 lei cu TVA) a apărut necesitatea de a micșora contractul cu supraveghetorul tehnic.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare (decizia nr. 178/22 din 11 ianuarie 2022) a contractului de achiziție nr. 
105 din 27 septembrie 2017 a fost încheiat acordul adițional privind:

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se micșorează cu 14 793,31 (paisprezece mii, șapte sute nouăzeci și trei lei, treizeci și unu bani) lei fără TVA suma Con-
tractului și se aplică modificări în punctul 3.2. al acestuia care va avea următorul conținut – Punctul 3.2 Suma totală a 
prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie 0,39% din valoarea lucrărilor de construcție-mon-
taj – 121 760,35 lei (o sută douăzeci și una mii, șapte sute șaizeci lei, treizeci și cinci bani) fără TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după publicarea anunțului de modificare 
de către Agenția Achiziții Publice.
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Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

ÎI „Pînzaru 
Pavel”

Nr. 1 12 ianuarie 
2022

Micșorare cu 
14793,31 MDL 

fără TVA

Valoarea con-
tractului se 

micșorează de la 
136 553,66 MDL 

la 121 760,35 
MDL

Operatorul economic nu 
este plătitor de TVA

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 09 din 02.02.2022

privind achiziționarea RFQ_115  Achizitionarea PANOURILOR PRA RELEE CU MICROPROCESOR  prin 
procedura de achiziție restransa

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 17 40

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o

Cod

 CPV

Denumirea bu-
nurilor solicitate

Unitatea 
de măsură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică de-
plină solicitată, Standar-
de de referință/sistemul 
de gestiune electronica

Valoarea esti-
mată 

(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lot 1 32441200-8, 
45315300-1

Panourile PRA 
relee cu micropro-

cesor  
Buc. 6 https://premierenergy-md.

app.jaggaer.com 3.678.000,00

Valoarea estimativă totală 3.678.000,00

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): pentru toate loturile.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se admite. 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 1 an.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 1 an.

mailto:furnizor@premierenergy.md
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12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică. 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă oferta per 
lot din punct de vedere tehnico - economic.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-econo-

mic
100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data]  07.03.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitatie pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

mailto:furnizor@premierenergy.md
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22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română. 

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu apli-
că. 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplică. 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.02.2022.

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta

 
 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu. 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

32. Alte informații relevante: nu aplică.
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind selectarea  antreprenorului  de efectuarea lucrărilor de construcții – montaj a liniilor electri-
ce aeriene și în cablu 10 – 0,4 kV prin procedura de achiziție licitație restînsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: Сondiţiile și documentația de atribuire pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: www.rednord.md, la rubrica  
Achiziții  2022.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 
   

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/lucră-

rilor solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră

Cantita-
tea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

1 45231400-9 Lotul 1

Lucrări de construcții 
– montaj  LEA 10 kV km 62,9 Conform caietului 

de sarcini 7 600 000

2 45231400-9 Lotul 2

Lucrări de construcții 
– montaj  LEA 0,4kV km 320,1 Conform caietului 

de sarcini 45 350 000

3 45231400-9 Lotul 3

Lucrări de construcții 
– montaj  LEC 10 kV km 16,1 Conform caietului 

de sarcini 7 480 000

4 45231400-9 Lotul 4

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:rednord@rednord.md
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Lucrări de construcții 
– montaj  LEC 0,4kV km 9,6 Conform caietului 

de sarcini 4 130 000

Valoarea estimativă totală 64560000

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe  loturi;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform caietului de sarcini

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform caietului de sarcini Toate documentele solicitate să 
fie semnate și ștampilate

  Oligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Conform Modalității de apreciere și 
punctare a performanțelor tehnice și economico-financiare, parte componentă a caietului de sarcini.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:
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Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Conform Modalității de apreciere și punctare a performanțelor tehnice și 
economico-financiare, parte componentă a caietului de sarcini

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16.00

- pe: [data] 15.03.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse pe adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. 
Ștefan cel Mare, 180 „A”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, la data de 17.03.2022, ora 13.00.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană și rusă.

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

mailto:contestatii@ansc.md
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29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:02.02.2022

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3,  MD 111

32. Informația privind garanțiile solicitate: Perioada de garanţie a lucrărilor minim 2 ani- care la 
rîndul său va fi inclusă obligatorie în contract.

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Conectori și accesorii LEA 0.4 kV  prin procedura de achiziție licitație restînsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: Сondiţiile și documentația de atribuire pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: www.rednord.md, la 
rubrica  Achiziții  2022.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:rednord@rednord.md
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Valoarea 
estimată

(se va indica 
pentru fiecare 

lot în parte)
1. 31219000-4 Lotul 1 Conectori CIP 0,4kV 12200 950700
1.1 Clemă de întindere S>70mm2 3700
1.2 Clemă de întindere S<70mm2 8500
2. 31219000-4 Lotul 2 7500 367500
2.1 Clemă de suport 7500 Conform caietului de sarcini
3. 31219000-4 Lotul 3 5800 260000
3.1 Clemă de întindere 2x35 5800 Conform caietului de sarcini
4 31219000-4 Lotul 4 50000 320000

4.1 Suport pentru cablu bransament 50000 Conform caietului de sarcini

2. 31219000-4  Lotul 5Conectori Branșament LEA  
0,4kV 53000 1081000

2.1 Clemă de derivație S>70mm2 16000
2.2 Clemaă de derivație S<70mm2 35000
2.3 Clemă pentru inst. Scurt circ] 2000
3. 31219000-4     Lotul 6 Accesorii CIP 0,4kV 77000 700000
3.1 Bandă metalică 0,7mm 7000
3.2 Cataramă 70000

4 31219000-4 Lotul 7 Acesorii branșamente LEA 
0,4kV 80000 300000

4.1 Mănuși termoretact. 2eșiri 20000
4.2 Capișon de etanșare S<95mm2 10000
4.3 Bride curelușe 50000
5 31219000-4 Lotul 8 10000 73000

5.1 [Cutie de distribuție] 10000 Conform caietului de sarcini
6 31219000-4 Lotul 9 65000 65000

6.1 [MJPT] 65000 Conform caietului de sarcini
4117200

Nr. d/o Cod CPV Denumirea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Un. de 
măsură 

buc.

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referință

Conform caietului de sarcini

Conform caietului de sarcini

Valoarea estimativă totală

Conform caietului de sarcini

Conform caietului de sarcini

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor caietului de 
sarcini.

12. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
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14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor caietului de sar-
cini (C.S.)

Documentar, semnat  ștampilat, 
conform solicitărilor C.S.

obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:cel mai scăzut preț pe fiecare lot 
în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică 

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16.00

- pe: [data] 09.03.2022

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse pe adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. 
Ștefan cel Mare, 180 „A”.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

23. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, la data de 10.03.2022, ora 13.00.
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Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.02.2022

32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu

facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

33. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3, MD 111

34. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Izolatoare 10/0,4kV prin procedura de achiziție licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP” 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractan-
tă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Valoarea 
estimată

(se va 
indica 
pentru 
fiecare 
lot în 
parte)

1. 44111511-6 Lotul 1 Izolatoare din polimer 8800 900000
1.1 Iz. De întindere 3800
1.2 Iz.de susținere] 5000
2. 44111511-6 Lotul 2 Izolatoare de tip (ИПТ, ИО) 1600 171500
2.1 Iz.de tip ИO-10, 500
2.2 ИПТ-10/630 500
2.3 ИПТ-1/400_90/70/19 300
2.4 ИПТ-1/400_90/70/22 300
3. 44111511-6 Lotul 3 Izolatoare de tip (ȘF 20) 2000 99000
3.1 Izolatoare de tip (ȘF 20) un 2000 Conform caietului de sarcini
4. 44111511-6 Lotul 4 Izolatoare  de  (PS-70) 3000 43500
4.1 Izolatoare  de  (PS-70) un 300 Conform caietului de sarcini

1214000

un Conform caietului de sarcini

Nr. d/o Cod CPV Denumirea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Un. de 
măsură

Cantitat
ea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimativă totală

un Conform caietului de sarcini

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor caietului de 
sarcini.__________

12. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eli-
minarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor din caietului  de 
sarcini 

Toate documentele să fie  semnate 
electronic și/sau semnate și ștampil-
ate de către ofertant.

Obligatoriu 

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii 
negociate), după caz:  Nu aplică

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, 
pasul minim de scadere 1%

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot 
în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.
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pe: [data] SIA “RSAP”.

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin  SIA “RSAP”.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția 
cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: Nu aplică

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu 
aplică

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.02.2022

32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da 
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene): Nu

  

33. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al lo-
cului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achizi-
ții sectoriale): Nivelul 3, MD 111

34. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Pilonilor de  SET 10,5  prin procedura de achiziție licitație restînsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: Сondiţiile și documentația de atribuire pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: www.rednord.md, la 
rubrica  Achiziții  2022.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/lucrări-

lor solicitate

Unita-
tea de 
măsu-

ră

Cantita-
tea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

Lotul 1

1. 44212224-5 Piloni SET 10,5 Un. 4000 Conform caietului 
de sarcini

11 800 000

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: _Conform condițiilor caietului de 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:rednord@rednord.md
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sarcini______________________

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1. Conform cerințelor caietului de sar-
cini (C.S.)

Documentar, semnat și ștampilat, 
conform solicitărilor C.S.

obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai scăzut preț și corespun-
derea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16.00

- pe: [data] 09.03.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse pe adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. 
Ștefan cel Mare, 180 „A”.
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20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, la data de 10.03.2022, ora 13.00

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.02.2022

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da 

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3, MD111

32. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Capetelor terminale și manșoane prin procedura de achiziție

licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/servi-

ciilor/lucrărilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea
Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru fiecare 

lot în parte), lei

Lotul 1

1 31224500-7
Capete terminale și 

manșoane pentru cablu 
cu izolație în ulei

un. 610 Conform caietului 
de sarcini 449 360

Lotul 2

2 31224500-7

Capete terminale și 
manșoane pentru cablu 
cu izolație în politilenă 

recticulară 

un. 130 Conform caietului 
de sarcini 202 100

Lotul 3

tel:%2B373%20251%2024279
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3 31224500-7
Capete terminale și 

manșoane adaptoare 
pentru cablu uscat 

un. 52 Conform caietului 
de sarcini 245 000

Valoarea estimativă totală 896 460

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturile;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Modul de livrare ale bunurilor – la de-
pozitul Beneficiarului  în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor din caietul de 
sarcini Prezentarea mostrei Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pa-
sul minim de scadere 1%

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot 
în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini



269

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

pe: [data]  conform SIA “RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

20. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin intermediul SIA “RSAP”.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană și rusa.

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Eu-
ropene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu 
aplică

28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022
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30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:02.02.2022

31. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

32. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3,  MD 111

33. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

34. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Pilonilor de  SET 9,5  prin procedura de achiziție licitație restînsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: Сondiţiile și documentația de atribuire pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: www.rednord.md, la 
rubrica  Achiziții  2022.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bunuri-

lor/serviciilor/lucrări-
lor solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Cantita-
tea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lotul 1

1 44212226-
9 Piloni SET 9,5 buc. 15300 Conform caietului 

de sarcini 26 500 000

Va-
loarea 

esti-
mativă 
totală

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru un singur lot;

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:rednord@rednord.md
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9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor caietului de 
sarcini.__________

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor caietului de sar-
cini (C.S.)

Documentar, semnat și ștampilat, 
conform solicitărilor C.S.

obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț și corespun-
derea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică 
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16.00

- pe: [data] 09.03.2022
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19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse pe adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. 
Ștefan cel Mare, 180 „A”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, la data de 10.03.2022, ora 13.00.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:02.02.2022

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
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plățile electronice Da
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3, MD 111.

32. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Sigilii identificabile prin procedura de achiziție

licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bunurilor/

serviciilor/lucrărilor 
solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Cantita-
tea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

35121500-3 Sigilii identificabile   un. 300000 Conform caietului 
de sarcini 1200 000

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru un singur lot;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:        I tranșă  -  timp de 30 zile de la data 
semnării contractului 100 000 buc. ;  II tranșă  - timp de 60 zile de la I tranșă 100 000 buc. ;  III tranșă - timp 
de 60 zile de la II tranșă 100 000 buc. 

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
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10. Termenul de valabilitate a contractului: Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

11. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

12. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Cerințele din CS Prezentarea mostrei 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pa-
sul minim de scadere 1%

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț și corespun-
derea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

pe: [data] conform SIA “RSAP”.

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin SIA “RSAP”.
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19. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

20. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

       Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană și rusă.

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.02.2022

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3, MD 111
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31. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

32. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Conductorului CIP 2A  prin procedura de achiziție licitație restînsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: Сondiţiile și documentația de atribuire pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: www.rednord.md, la 
rubrica  Achiziții  2022.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/lucră-

rilor solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră

Cantita-
tea

Specificarea teh-
nică deplină soli-
citată, Standarde 

de referință

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lotul 1

1. 31340000-1 Conductor CIP 2A  
3x70+1x95  km 25 Conform caietului 

de sarcini
1470000

Lotul 2

2. 31340000-1
Conductor CIP 2A  

3x50+1x70
km 77 Conform caietului 

de sarcini
3250000

Lotul 3

3. 31340000-1
Conductor CIP 2A  

3x35+1x50
km 90 Conform caietului 

de sarcini
2800000

Lotul 4

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:rednord@rednord.md
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4. 31340000-1
Conductor CIP 2A  

3x70+1x95+1x25
km 23 Conform caietului 

de sarcini
1473500

Lotul 5

5. 31340000-1
Conductor CIP 2A 

3x50+1x70+1x25
km 44 Conform caietului 

de sarcini
2110000

Lotul 6

6. 31340000-1
Conductor CIP 2A  

3x35+1x50+1x25
km 19 Conform caietului 

de sarcini
700000

Lotul 7

7. 31340000-1
Conductor CIP 2A  

3x16+1x25
km 3 Conform caietului 

de sarcini
64000

Lotul 8

8. 31340000-1
Conductor CIP 2A  

2x35
km 65 Conform caietului 

de sarcini
960000

Valoarea estimativă totală 12 827 500

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturi;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor caietului de 
sarcini.__________

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor caietului de sar-
cini (C.S.)

Documentar, semnat și ștampilat, 
conform solicitărilor C.S.

obligatoriu
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Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:cel mai scăzut preț pe fiecare lot 
în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16.00

- pe: [data] 09.03.2022

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse pe adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. 
Ștefan cel Mare, 180 „A”.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

22. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, la data de 10.03.2022, ora 13.00

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.02.2022

31. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da 

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

32. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3, MD 111

33. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

34. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Contoarelor electronice monofazate prin procedura de achiziție

licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bunurilor/

serviciilor/lucrărilor 
solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Cantita-
tea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte), lei

38552000-
9

Contoare electronice 
monofazate  un. 19 000  Conform caietului 

de sarcini
7 600 000

Valoarea estimativă totală
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru un singur lot;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu  se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Modul de livrare ale bunurilor – la de-

tel:%2B373%20251%2024279
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pozitul Beneficiarului  în termen de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor din caietul de 
sarcină 

Prezentarea mostrei Obligatoriu 

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pa-
sul minim de scadere 1%

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț și corespun-
derea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică 

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] conform SIA “RSAP”.

pe: [data]  conform SIA “RSAP”.
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20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin  SIA “RSAP”.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană și rusă.

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

29. Data publicării anunțului de intenție :14.01.2022

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.02.2022

31. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

32. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3, MD 111

33. Informația privind garanțiile solicitate: Ofertantul garantează calitatea bunurilor livrate pentru 
o perioadă de 36 luni din  data livrării.

34. Alte informații relevante: 

_______________________________________________
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  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Conectori și accesorii  LEA 10kV  prin procedura de achiziție licitație restînsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: Сondiţiile și documentația de atribuire pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: www.rednord.md, la 
rubrica  Achiziții  2022.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/lucră-

rilor solicitate

Unitatea 
de măsu-

ră

Cantita-
tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 
Standarde de refe-

rință

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lotul 1

1 31340000-1 Clemă analogic   НК-
1-1 un 1000 Conform caietului de 

sarcini
110 000

Lotul 2

2 31340000-1 Clemă  analogic НБ-
60/5,6-16 К un 3800 Conform caietului de 

sarcini
415 000

Lotul 3

3 31340000-1 Clemă analogic У1-
7-16 un 3800 Conform caietului de 

sarcini
170 000

Lotul 4

4 31340000-1 Clemă  analogic  ПА-
2-2 un 2000 Conform caietului de 

sarcini
36 000

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:rednord@rednord.md
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Lotul 5

5 31340000-1 Cleme  analogic  OЗ 
35-150 un 3800 Conform caietului de 

sarcini
227 000

Lotul 6

6 31340000-1 Legătură conductor 
din spirală un 8900 Conform caietului de 

sarcini
170 000

Lotul 7

7 31340000-1 Clemă analogic PS 
-1-1 un 30000 Conform caietului de 

sarcini
390 000

Valoarea estimativă totală 1 518 000
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru mai multe loturi;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform condițiilor caietului de 
sarcini_

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor caietului de sar-
cini (C.S.)

Documentar, semnat și ștampilat, 
conform solicitărilor C.S.

obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică
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16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot 
în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  16.00

- pe: [data]  09.03.2022

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse pe adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. 
Ștefan cel Mare, 180 „A”.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

22. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, la data de 10.03.2022, ora 13.00

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană  

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
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că

28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:02.02.2022

31. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

32. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale):  Nivelul3,  MD 111

33. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

34. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Contoarelor electronice trifazate prin procedura de achiziție

licitație deschisă.

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA “RSAP”.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/lucrări-

lor solicitate

Unita-
tea de 

măsură

Cantita-
tea

Specificarea 
tehnică depli-
nă solicitată, 
Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte), 

lei

1
38552000-9 Lotul I 

Contoare electronice 
trifazate

un. 950 Conform caietu-
lui de sarcini 950 000

1.1
Contoare electronice 
trifazate conectare 
directă 

un 850

Conform caietu-
lui de sarcini

1.2

Contoare electronice 
trifazate (conectare 
prin transformatoare 
pentru măsurare

un 100

Conform caietu-
lui de sarcini
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În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru un singur lot   ;

9. Admiterea  ofertelor alternative: nu se admite.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Modul de livrare ale bunurilor – la de-
pozitul Beneficiarului  în termen de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Cerințele din CS Prezentarea mostrei obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pa-
sul minim de scadere 1%

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot 
în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:
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Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă]  conform SIA “RSAP”.

         pe: [data] conform SIA “RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse prin SIA “RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA “RSAP”.

         Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:02.02.2022
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30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3, MD 111

32. Informația privind garanțiile solicitate: Ofertantul garantează calitatea bunurilor livrate pentru 
o perioadă de 36 luni din  data livrării.

33. Alte informații relevante: prezentarea mostrei obligatoriu
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Conductor CIP 3 1x70   prin procedura de achiziție licitație restînsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: Сondiţiile și documentația de atribuire pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: www.rednord.md, la 
rubrica  Achiziții  2022.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. d/o Cod CPV
Denumirea bunurilor/

serviciilor/lucrărilor 
solicitate

Unita-
tea de 
măsu-

ră

Cantita-
tea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lotul 1

1 31300000-
9 Conductor CIP 3 1X70 km 230 Conform caietului 

de sarcini
3800 000

Valoarea estimativă totală 3800 000
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru un singur lot;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:rednord@rednord.md


296

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 94 FEBRUARIE 2022, VINERI

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor caietului de 
sarcini.__________

11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

Conform cerințelor caietului de sar-
cini (C.S.)

Documentar, semnat și ștampilat, 
conform solicitărilor C.S.

obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț și corespun-
derea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

18.  

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16.00

- pe: [data] 09.03.2022

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
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- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse pe adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. 
Ștefan cel Mare, 180 „A”.

21. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

22. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, la data de 10.03.2022, ora 13.00.

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.02.2022

31. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu
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32. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale):  Nivelul 3, MD 111

33. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

34. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Cablu de putere  prin procedura de achiziție licitație restrânsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: Condițiile și documentația de atribuire pentru licitație le puteți vizualiza pe site: www.rednord.md, la 
rubrica  Achiziții  2022.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor 

solicitate

Unita-
tea de 

măsură
Cantitatea

Specificarea 
tehnică deplină 
solicitată, Stan-
darde de refe-

rință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte), 

lei

Lotul 1

1 31321200-4 Cablu de putere de 
medie tensiune km 50 Conform caietu-

lui de sarcini
5 000 000

Lotul 2

2.1 31321200-4 Cablu de putere de 
joasă tensiune (4x95)

km 4
Conform caietu-

lui de sarcini 1 500 000
2.2 31321200-4 Cablu de putere de 

joasă tensiune (4x120)
km 6

Valoarea estimativă totală 6 500 000
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:anticamera@rednord.md
mailto:rednord@rednord.md
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- Pentru mai multe  loturi;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor caietului de 
sarcini.__________

11. Termenul de valabilitate a contractului: Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței:
Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Conform cerințelor din caietul de 
sarcini Prezentarea mostrei Obligatoriu

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii ne-
gociate), după caz:  Nu aplică

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot 
în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică 

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
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- până la: [ora exactă] 16.00

- pe: [data] 09.03.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse pe adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. 
Ștefan cel Mare, 180 „A”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

21. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, la data de 10.03.2022, ora 13.00

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

25. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

26. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

27. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.02.2022

30. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
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plățile electronice Da
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

31. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3, MD 111

32. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

33. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Cablu concentric  prin procedura de achiziție licitație restînsă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

□ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 
din 21.05.2020

1. Denumirea entității contractante: SA  ,,RED- NORD,, 

2. IDNO: 1003602006563      

3. Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

4. Numărul de telefon/fax: tel:  +373 231 53100,  fax:  +373 231 53118

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: anticamera@rednord.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atri-
buire: Сondiţiile și documentația de atribuire pentru licitaţie le puteţi vizualiza pe site: www.rednord.md, la 
rubrica  Achiziții  2022.

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să partici-
pe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/
lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunuri-
lor/serviciilor/lucră-

rilor solicitate

Unita-
tea de 

măsură
Cantitatea

Specificarea teh-
nică deplină solici-
tată, Standarde de 

referință

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte)

Lotul 1

1. 31330000-8 Cablu concentric km 200 Conform caietului 
de sarcini

2 780 000

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

- Pentru un singur lot;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Conform cerințelor caietului de 
sarcini.__________

tel:%2B373%20251%2024279
mailto:rednord@rednord.md
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11. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

        

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): Nu

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1. Conform cerințelor caietului de sar-
cini (C.S.)

Documentar, semnat și ștampilat 
conform solicitărilor C.S.

obligatoriu

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii 
negociate), după caz:  Nu aplică

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu aplică

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu aplică.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pe fiecare lot 
în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

Nu se aplică 

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 16.00

- pe: [data] 09.03.2022

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse pe adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălţi,str. 
Ștefan cel Mare, 180 „A”.
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22. Termenul de valabilitate a ofertelor:  120 zile 

23. Locul deschiderii ofertelor: mun. Bălţi,str. Ștefan cel Mare, 180 „A”, la data de 10.03.2022, ora 13.00

          Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția ca-
zului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romană 

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Eu-
ropene: Nu aplică

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu apli-
că

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu aplică

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:14.01.2022

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.02.2022

32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondia-
le a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): Nu

33. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): Nivelul 3, MD 111

34. Informația privind garanțiile solicitate: __________________________________________

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________
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